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Com ii mesquinha soma de 200 mil cruI�iros, o govêrno do Estado se propôs auxiliar as populações dos município s assolados pelas
lrágicas enchentes da sen1ana passada! E ap�nas dois deles! Para os oulros - nada& Enquanto isso, cerca de 150 milhões dormem Dor

depósitos de um, banco do Secretário da Fazenda e do chefe da UDN!
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� interior �o �sta�o cola�ora com o I. 8. �.
Lançado, em todo o território f de seu grande objetivo .que des;

nacional, a campanha de "beba de logo. conseguiu os frutos são
café puro". conscitando os ton-e- anr-íoeamente almejados. Esteian_
radares à produção do produto do-se no fato de que o café tor-
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angue de Iodo mundo na catástrofe
I d;ll

rª,In aos queixumes de árabes

I
recído ante essa notável solí- cal' as pessoas da morte e

e ga I re f.L:rtHH·icanos. dariedade humana". circunscrever os riscos de epi-
AsSim, é perfeitamente Por sua vez, "AI Alam", demia.

f

compreensí.v.ej e lógico que jornal de lstiqlal, escreve. '''Esse anseio humano e

• ...
. ",. um anseio ct>UilJ.tn ge solida-: "Nos locais do sinistro se pleno de nobreza pode ser

RABAT. T (U ..!' ..U - �lr
I riedade

se tenha ttlanif,esta- encontram salvadores de tô- pôsto em proveito para re

al AI Am", órgão das .'f'fffJr� do do Oriente ao Ocidei;:t�, ) das as nacionalidades de tô- construir Agadir e ajudar o

as.Popular�s" escreve .� ���= I m�� tôdas as considerações, das -il.s �êHgJões para' arran- Marrocos a sair dessa prova".
SIto do d�ama de Agact�I, tôdas a.1> tradicões em uso se

.
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"A calamIdade de A�adll: é apaguero 51'! face dessa ca
a c:4tástrofe que atl,n�e o tMtrpf,e i?eifi 'pi��CflªeJ1te na

afracas, Mas a sangue se hist6j:'IA� 4§ Marrocos.
istUl'a ao sangue, o sangue '.'

.. .' .

-� ': ..
-ancês, espanhol, portugues, Por essa l'a2� e igualmen
emão e inglês se mJstura ao te natural e �Óg!!U! q�e tog�s
nsue marroquíno. ().& qUei-! as causas de (1ivlllfl.!:J, (!!1 rml
nmes dos europeus se j tlh.ta- cor e de ódio tenham desapa=

Criada
LlSBôA, '1 (U.;P.I.) - Foi

criada por decrete a Cornís
êão N�wional Perm�nente pa-

(a�do de Pe�le oferetido à Edna lOTI

.

No último domingo, conforme cm�#ítva. do programa pl'epazattt::J. mFÇi> h,o,me
nagear a filha do Mal: Teixeira Lott, candj"q,atp do PSD�PTB a PI estaeutJw !la
República, foi realizada, no Coqueiros praia ClUtí, UTJW p_.etxada_, .a que comparec�
'am as figuras mais representativas daquelas agremüx�o€§ polltzcas e grande nu-

era de senhoras de nossa sociedade..

Após o slwulento caldo, tiveram luga.r vários discursos homent,{lcando a .sr�t;
Edna Lott e ao seu pai bem como aos dots altados nesta magna lula que tt!vm ({,

os nomes dignos e integ1'os do Mal. Teixeira Lott .(t [lo SI'. João Goulart ao poder,
a 3 de outubro dêste ano. , .

No flagmnteJ obtido quando discursava o eminente deptdat!,o Evilasw Caon,
Iider do Partido Trabalhista Brasileiro na Assembléia, aparecem da 8squerda para
a di1'eíta, o Prefeito Osvaldo Machado, o dep. Walt�T Roussenq, Presid�nte em

exercício do PTB regional, a sra. Edna Lott, e O Presuiente do PSD e candtdato ao

govêrno do estado Celso Ramos e exma, senhora.

Os Ortodoxos do
RENATO BARBOSA
I

Nos embates partidários, espelhando
vitalidade democrática brasíleíra, o

RP, de norte a sul, mantem, como os 'Jue

.elhor o façam, inquebranr.áye! linha de

tuação partidár ü;" Derivfl.':"l es,s3,S conãi
oões, por vezes exageradamente hennéti
as, da própria consciência que Plinio Sal
gado imprimiu em seus seguiqores. Partin
do de premissas filosóficas, criou o lnte··

�alismo o imperativo de uma Mistica, na
aptacão moral de elementos universais,
ara refletí-Ios na téla individual da. sen

ip�lidade humana. Daí, a ortodoxia moral,
�:.\a e religiosa, derivada no número ins
/.�ional da Família. A acão de Plínio foi
ão preponderante que,

o

mesmo afasta
os do Movimento, quando tranforma.do
lJl partiàJ p0:íLicú, u;; V�;h0S intf'gl'n!ls-
as continuam naquela. LIl,,�Ci dr; ,:iignidD,
t, assuminão, ,em oui;rils ál'l"�l': po,rtida
s, o destaque determinado pelas linhas

�OSi.
tivas de personalidade), aqui O1).)on

s. Ê o caso de mestre Santiago Dan
no PTB. De Lucas Nogueira Garcez,
SD paulista. De Otan d'Eça, no PSD
anta Catarina. E de tantos, tantos OU-

Plínio Salgado, na sua elfl.n'5eliza-
de Cultura, povoou as Uníversidll!.1es

I professores admiráveis.

'rJ.'ansformado em partido político, -
RI? -_, para se ajustar á realidade elej-
aI, o Integralismo tev.e o seu rigor dul
cada, Humanizou-se um ritual um

to fora de época, com seus exorcismos
OUl sua::. regras de um ritual anacrollÍ
sem atender ás solicitações da época,
!b-aneceu, ,entretanto, fiel á realização
anic,' da .LJeln·1cracia em um sentido
"ersal, pela colocação, no quadro das

Petições. de dois tipos d'" representa
," a política e a prOfiqJl ·na], que nto

')(cluem, antes se completam, harmo
a e construtivamente. O J.ícleJ.' Jorge
ida, o nosso boníssimo Jorge, com-

�.m'!endeu o PRP no seu atualism), na S"';'J. H
m('(JEnlidade, no seu rea.j J.stamentü de- t) Iir! t;rático, na_ essencia de S�fJ, �italidade,'j
C(lIDO e;xpres. s.ao atuante. LnQibnandc,

e!ll! I;:)'lnta Catanna, pela UDN, prE:fenu Dao

r.\gir. OmiUu�se, certo de qUt sua hOla

f:.Ofl3ria. Assim. teda.via, p.ãa o compreen
('Cetro s.eus mais extremaqos campanhei- j
1.'05 d8 prolongadas lutas. Çel'tL vêz, Plí- �nlo me pergunto'U a razão desse:;) 4esa- j
justamentos, entre o. Governador e o p;_ar- �
tido. E eu lhe expUquei que os exageros
ortodoxos possivelmente ctellejavam ver a Ibandeira do Sigma desfraldada 110 alto qe
Palácio' todo o govêrno de camisa verde

Ie de b;acadeira e J:>ibi, como nos idos de.
1937, e o -Governador, de braço estendido, � "

a saudar as multidões com º delírio de �anauês ...

A verdade, entretanto, é que !;1q'Ueles
iemanescentes ortodoxos não transigiram.
Tinham, pela UDN, invencível alergia.
Aceitavam as raras nomeações recebidas
como referências de um velho ·compa
nheiro, exentuaÍmente no exercício da,
mais alta magistratura estadual, Honrado
com � amizade de Plinio, enaltecido com

a desse bravo lutador, que é Érico Muller,
eu nunca s91.!lbe de solicitações, ou empe
nhos, do f/RP, junto ao Governador. Lar
garam OI companheiro ao antropofagismo .

udenista, Se Jorge errou, ou acertou, -

para mim, êle realizou um govêrno de li
nhas amplas de areja:rnento :__, o PRP em

nada colaborou. .A'Usentou-se, premido
pelas circunstâncias, e em virtude çle ína
fastável' posição de dignidade po}itica,
depois de tentar evitar que o antigo inte

gralista! qUe nos governava fôsse lançado
às férasl Quando Jorg·e começou a domes
ticá-las/ a morte agiu, em função da UDN.

Quais as indisposições do PRP, em relação
ao Sr, !rineu Bornhausen?

POl.'ventura, no govêrno Nerêu Ra
mos não teriam êles sofrido muito mais?
É o que passaremos a analisar,' serena

mente em comentário posterior.

sem impurezas, a autarquia cate ,

eira presididia pelo sr. Renato da

rado com misturas anulava o seu

verdadeiro sabor. roubando o tão
precioso aroma, O: presidente Costa.
Lima movimentou a sua equipe
para a batalha da recuperaçgo
interna da bebida. lançandose logo
em seguida. à luta para proie.
tal' o café no exterior. reconquís.,
tando mercados ·tradicionais e

conquistando novos, em fim, Ieva;
do os mais diferentes pontos do
mundo a bebida com que o bra.,
lelro tempera o seu bate_papo cu

recebe em sua casa pessoas amí ,

gas.

(,tst!\ Lima não encontrou resís.

��ncia6 cue ímpedíssem o sucesso

De mangas arregaçadas, o pau,
lista de chapéu de palha levou o

café até mesmo à velha Inglaterra
onde o chá ocupa

.

lugar de real

destaque, introduzindo.o vítorto.,

mente, espalhando-se, assim, o

h:\bito que sómente o Brasll cul ,
sívava com carinho. Apesar do

consumo .expressívo e popular ca.,

fézinho era trazido à venda com

impurezas, decorrência Idas mís,

turas colocadas, não chegando o

ra a aplicação do Tratado de.
amizade e Consulta entre o

Brasil e Portugal para repre
sentar o pais na cerníssão
Luso-Brasileira.
Reunirá obrigatóriamente

uma vez pOi' trimestre e tam
bém sempre que seu Presl
dente a convoque. Compete
lhe estudar e propor as me
didas que considerar necessá
rias à aplicação do Tratado
de Amizade e Consulta.
O Presidente da Comissão

Nacional Permanente desig
nará os vogais que hão de re

presentar � Comissão Nacio
nal Perrnanenta

.

em cada
reunlâo da (,1'.)\1ÚS;-,�Q Mjsta
Luso-Brasíleira,

.

:lo aurn snto das SUM vendas

povo a sentir o seu verdadeiro

sabor e a sentir o seu autêntico
aroma. Comandando a oP1B�'ação
do café puro, o IBC difundiu a.

bebida servida originalmente, num

emp reendtmento publicitário que

interessou, sem mais nem me

nos. às autortdades, ao povo e aoe

ol'oprios torreraderes que vísium;

barrn ,\S !\imitadas possibilidades

auda, " eport.untdade, que se ore ,

;él'in para valorizar, interna

,\lente, o nosso prtnctpal produ ,

;0 de exportação. IEm Santa Catarina, o E.spjrito.
de Costa Lima deu (\jm_a, nova ao

8scr'.'tól'i.O t'
stadua! do IBÇ. que

, sntvou t,le. r Jo na tuta, tehdo, em.
-

llu1Xt6;., ItÇ:(l'l. 2' 1;tVi",ttab espétacula �

tento ría valÇlrizaçi\o da t\\qi�cea
contando-se., entre �ant!ls QUh'a�'1coisas, além d6 sucesso q,bsoluto
)10 qde -se relaciona com a· vrunia

da bebida integralmente isenta de

quaisquer impurezas. instal�l' em

FJO:ianópolis um Armazem, con�

solidando. pnrtanto, a sua árdua
batalha. Os torrefadores de �n�e_
teriol' formaram. Ilja Jinb,a ge,1'rEln)
te, com o pres\d�nt� Renato da

Costa Lin)a dai1do apoio à nova

I I polítl'ca caf�eil'a. não c8Jusando ii

I patriótica campanha deflagrada,
1
pelo arrojado pauli�ta Il ml;ij;o �e�

110 contrár�o. d!Hngnst,r!\>l'aw, ÜI�

scritsmª,ve!men.t�. I'! S�ll ,(!spíritQ
d� cooperaçjio, c<'!lo(landl!l_se �o<.los

),,<;19 " ladp CQIll es têenicos mo_

A RODA NÃO ERA PEQUENA.,.
EM DADO lVIOMENTO O FG-4 COMEÇOU A FALAR

r

DAS PANTASTICAS REALIZAÇõES DO DOUTOR JANIO E

EM ESPECIAL E LONGAMENTE DA NÃO MENOS FANTAS

TICA URUBÚPUNGÁ. LOCALIZA:ÇÃO, DISPÊNDIO, COM

PARA:ÇõES, COM FURNAS, TRES MARIAS, E AS C'EN-.

TRAIS ELÉTRICAS SEM NOMES E APENAS CONliECIDAS
COMO CE N· 1, 2, 3, 4 e 5 DE SANTA CATAIUNA,

TERMINADA A PERORAÇÃO, UM MOÇO, eOM JlilI'l'O
DE QUEM NÃO QUER NADA rEGOU A DEIXA: MUDANDO
DE llM "APOLO A QUTRO"', OOMO Dl� o ltANCHINHO,
HÁ DIAS ESTAVA PESCANDO NA LAGÔA DA CONCE'I.
ÇAO E PARA SURPRESA MINHA FISGUEI. UM LAMPIAO.
NÃO ENTENDI A SURPRESA, RETRUCOU UlVI, JÁ QUE
OS PESCADORES DA LAGÔA USAM LAMPIÃO PARA PES

CA NOTURNA. O SNR. NÃO ME DEIXOU TERMINAR, A
SURPRESA CONSISTE EM TER PESC'ADO o LAMPIÃO QUE
SURGIU S08 AS ÁGUAS, ACESO, ACESISSIMO !

ESSA NÃO, ATALHOU O FG-4, ACESO EU NÃO ACRE

DITO NESTA MENTIRA NÃO ME ATRAFUNCAS !

ESTA BEM" ESTA BElVI, CONCORDOU o CONTADOR
DO ".CAUSO", EU APAGO O LAMPIÃO MAS COM UMA
CONDIÇÃO: O' SNR. TEM TAMBÉM DE RETIRAR URUBU_
PUNGÁ DO ROL DAS REALIZAÇõES DO DOUTOR QUA
DROS, COMBINADO!?

x

x

A PROPÓSITO, O INSUSPEITO "DIÁRIO DE NOTI. I

CIAS" PUBLICA O SEGUINTE:

IUSINA E URUBUPU;NGÁ
BRASILIA, 4 (MERIDIONAL) _1 PARA ACERTAR OS

IPOllMENORES DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE URU:SU.
PUNGA, ASSIM COMO A CRIA:çÃO DO BANCO DO OESTE,
ESTARÃO REUNIDOS NESTA CIDADE NO FIM D:ÊSTE

I

MÊS, EM DATA A SER FIXADA, OS GOVERNADORES DO I
RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA, PARANA, MA�
TO GROSW, GOMS, MINAS GERAIS:t SÃO PAULO· OS
CHEFE DO EXECUTIVO, INTEGRANTES DA COMISSÃO DA
BACIA PARANÁ-URUGUAI REUNIR-SE_ÃO SOB A PRE-
D:ftNCIA DO SR. JUSCELINO KUBITSCHEK. I

bllizados pelo presidente do IB C.
o que ,sem dúvida alguma, pos;
sibilitou a dinamização da produ;
cão da bebida, além da disciplina
dos seus métodos. Em Lajes, por
exemplo, chega-nos a notícia de
que o conceituado ".Café São
Joaquim», pertencente ao sr,

Ubirajara de Almeida Vallim es;

tá cooperando com a autarquia
cafeeira, ajudando a aumentar o

consumo interno empregando a

necessidade de se beber café pu;
l' o , C o I 'o c a n d Ü' e m seus

carros rreses que são u m
b.ino de louvor e da mais alta
compreensgo para com a campa.,
nha do Instituto, atitude, como
se vê, dos melhores elogios e estão sendo obtidos valem, por a,í

_ menos. com o melhor tetemunbo
da ampla visão e singular capa ,

cidade do presidente Renato da

,

l
Costa Lima, o paulista que. (Js

CAFEZITO mangas arregaçadas, mostrou ao

país. Já descrente da recuperação
AGORA COM NOVA de seu café, o verdadeiro camlnh.oEMBAL1\GE�1: que estava faltando para a sua

, pujança ,econômica fundamentada
P.. rubiácea.

sinceros aplausos. Colaborando
com O IBC, os torrefadores ca;

tarinenses, a exemplo do Café
São Joaquim, colaboram com o

próprio Brasil, alistados que es-,

tão no exército do presiden.te
Renato da Costa Lima que. pela
primeira vez na história do nosso

café, conseguiu torná_lo um pro.,
duto de pêso no âmbito ínterna.,

cional, levando.,o com sucesso à

Rússia, através de um acôrdo co

mercíal dos mais proveitosos pal's
a nossa, economia. A repercussão
ria batalha que recuperou o ca.,

fé. e os resultados magníficos que

e

Por �Re tão �ouco?
Quando pavorosa catástrofe caiu sôbre

Canoinhas, o govêrno do Estado abriu crédi
to de um milhão para socorro das vítimas.

Já era isso irrisório, pois; à mesma épo- •

Ca' o mesmo g'ovêrno abriu crédito, de um

milhão e setecentos mil cruzeiros para com

prar ao sr. Esperidião Amim mais um auto

móvel de luxo para o Palácio.

Agoral com as trágicas consequências
das enchentes da semana passada, em vá
rios municípios, o govêrno foi anedótico, bai
xando o seguinte:

DECRETO N. 1.173
O Governador do Estado de Santa Ca

tarina, usandQ da atribuição que lhe confere
o art. 52, inciso XXVI, da Constituição do
EstadQ,

DECRETA:
Art. 1.° - Fica aberto, por conta do

excesso da arrecadação do corrente exercí

cio, o crédito extraordinário de duzentos mil

cruzeiro�' (Cr$ 200.000,00), destinado a so

corter às populações atingidas pelas enchen
tes em várias localidades nos municípios de

Palhoça e Biguaçú.
Art. 2.0 - Êste decreto entra em vigor

na data de sua publicação, revogadas as dii

posições em contrário.
Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 3

de março de 1960.
HERIBERTO HULSE

Hercílio Deek
O "Diário Oficial" que publica esse a

to, informa que cerca de 150 milhões dor
mem nos depósitos.. de um banco!

E o socorro às populações vítimas da
catástrofe não passou de 200 mil cruzeiros!

E apenas para dois mumClplOS, pois
Santo Aamaro da Imperatriz, que foi a maior
vítima, segundo constatou uma comissão de

jornalistas ·do govêrno, foi excluido.
Por que tão pouco? Para não diminui

rem os -depósitos?
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O menino' Aderbal, feste
O "Giustizia", órgão oficial

jou aniversário na última
do Partido Socialista italia-

sexta-feira. Desejamos ao
Roma,
de 150

aniversariante e seus pais,
sr. e sra. Francisco Grillo,
sinceras felicitações.

Para almoçar e jantar bem, dep�i;%J;;�;sfj
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL U

ssS,SSSSSS%SSSSS%SSSS%%SSSSSS%%SSSSSSSSSSS$

! - srta. Iná Souza

sr. capitão Thopazio Bar

roni

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:
- srta. Vanda Albani
- srta. Marily Bustamante
- srta. Neide Silva - sr. Manoel Fiuza Lima

sr. João Julio de Oliveira - Farmacêutico Eloy Struwe
---------------------------------------------------

Noticias Breves
vermelho e mesmo na URSS

nota-se o crescimento da in

fluência relíigosa para deses

pêro das autoridades comu

nistas.
SOCIALISTAS ITALIANOS

BISPO EVANQEqSTA
AMEAÇADO PELOS CO

MUNIS�AS

no, que se edita em

condenou a execução
jovens patriotas húngaros,
Referindo-se à morte dos jo
vens afirma o jornal que de

pois da insurreição de 1956

os carrascos comunistas, na

Hungria, não tiveram um

único dia de descanso.

Na Alemanha Oriental o

promotor comunista de Ber

lim anunciou que já estão
concluídos os preparativos
para o julgamento do bispo
evangelista Otto Líbelíus. A

acusação contra o dignatário
da igreja protestante é de

que pregava a desobediência

ao govêrno comunista. A lu

ta do bispo contra o ateismo

foi a grande razão de sua

perseguiçao pelo govêrno
comunista, uma vêz ·que em

tdôas as zonas sob domínio

CONDENAM EXECUÇõES
NA HUNGRIA

APEDITIVOS
�USI0ADOS

DAB 19As28H8,

49 PIA@·

CHARLES
HE.VALlfP'

DR. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, díâtúrôíos mens

truais, varizes, exame pre-nupcial, tratamento pre-natal.

Alergia. Afecções da pele.
Raios ínfra-vermelhps e ultra-violetas

Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.

Diáriamente, exceto aos sábados, das 14 às 18 h.oras.

MELO

CARESTIA CONTINUA: APROVEITADORES ENRI

QUECEM - A pauta comercial no Mercado como nos di

versos mercadinhos espalhados em várias zonas da Cidade

continua apresentando cada vêz mais, prêços elevadíssimos

nos prtncípaís produtos chamados de primeira necessidade.

Causa espanto o que se passa aqui em Florianópolis.
Tudo se apresenta cerno causa para determinar êsses

aumentos sem que se possa controlar a alta desenfreada

e que logicamente, decentemente, não apresenta motivos

que os justifiquem.
A quantidade de frutas e legumes, como tomates e ou

tros artigos, por outro lado estão apodrecendo e jogados'
ou no chão ou atirados em caixotes, na praia do Mercado,
aguardando que o caminhão do lixo carregue para o fôrno

crematório, a prova da .maldade de quantos preferem jo
gar fora seus produtos á venda, do que vendê-los por prê
ço mais acessível á bolsa do povo.

'Os ovos estão agora pelo prêço de 90 cruzeiros a dúzia!

O peixe e o camarão, escassos, alcançaram o prêço de

pepitas de ouro.'

Enumerar todos os produtos e seus prêços atuais se

ria encher várias páginas.
Quando há uma oportunidade, seja ela qual rôr, aí es

tão os gananciosos, esfolando a população.
Enchente? Então, os gêneros que já estavam em de

pósito, voam para a alta.
Páscoa? Já se vê. Tudo que é indispensável, vai subindo.
Semana Santa? Então, êles como bons cristãos, aju

dam o jejum, fazendo subir novamente os prêços.
O comércio é como a guerra para muita gente sem

consciência, isto é, não tem entranhas.

Vale tudo.

Quando "êles" querem, armazenam, metem o pesca
do no gêlo, fazem coisas incríveis.

E o povo?
Que se dane, que se lixe, que morra de fôme.
Esta é em grande parte, a religião de muita gente.
Mas, Deus vê e. isto êles fingem ignorar, "

I
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A Debutante do Palácio.1 salas da residência, palestra- A mais finos e atualizados com

Guanabara será Margot Pain I vam animadamente os ca-

lt'
a moda. Parabéns ao pro-

Luz. . sais: Deputado Haroldo Car- prietário.
--

..
-- valho, já fazendo suas des- --

..
--

A senhora Edna Lott em pedidas para residir em Bra- 1 O Querência Palace contí,

nossa Cidade foi recepcíona. sília, Dr. Walter Wanderley nua com aquele movimento

da nos salões do Lux Hotel, e sra., Dr. Pelagio Parigot de Intenso. Nas noites de sába

pelo mundo social político a Souza e Sra., Sr. e Sra. José do e domingo, além do sa

intelectual. Transcorreu na Lemos, Sr. e Sra. Fernando Ião, o terraço estava comple
maior animação o elegante Faria ,e as Srtas. Nice Faria tamente tomado. O sr. Odi

cocktail oferecido à ilustre e Ana Helena Bauer, que de- lon, "maítre" do hotel em

visitante. A apresentação do ram nota de elegância. questão, diz que quase não

fino serviço de bar e copa compensam as gorgetas de

teve a responsabilidade do Margot Pain Luz, já está mil cruzeiros; o serviço está

senhor Eduardo Rosa. com a preocupação de seu de mais.

vestido de baile para sua -- ,.
--

apresentação no Palácio A sra. Grasiela Peixoto dos

Guanabara, representando Reis festejou no dia 4 seu

nosso Estado, numa festa aniversário. Em sua simpáti
realizada pelo cronista so- ca residência o casal Durval,

cial José Rodolpho Câmara Grasiela, recebeu um gru-
ta e churrasco Cr$ 140,00.

e Pioneiras Sociais do RiO. po de amigos.

Rádio Guaruja
Nesta noite, no jardim do

Está de
.

parabéns o casal Palácio Guanabara feêríca,

sr. e sra. Jocy Borba, pelo mente iluminado encontram

nascimento de sua ftlhínha se os brotos mais lindos do PROGRAMAÇÃO PARA O DIA

Joice. Brasil. 8 DE MARÇO DE 1960

Com um elegante jantar, o I
TERÇA-FEIRA

senador Bornhausen foi ho- Infelismente motivos supe-Imenageado na confortável riores impediram minha via- ÀS 6,35

residência do casal Deputa- gem ao Rio, onde tomaria I �ancho Alegre

d.o Fernando Viégas. Pelas posse do cargo que me foi A.S 7,05 -

confiado, na diretoria do Revista Matinal

Clube recentemente criado ÀS 7.55 -

na Capital Federal, "O Clu- A Vemag InformaVende-se
i Uma casa sito à Rua Gal. be dos Jornalistas "Junior".

II
Vieira da Rosa, 37. Ver e tra- Mais uma entidade que con-

tar no local. I gregará os jornalistas de di-

, .•
'. \ versos Estados, onde, foi na

Maquma de Costura I tarde de ontem nos salões da

, "SI'UGER"
ABr, .a posse da Diretoria do

\ 11 refendo Clube, tendo como

J VENDE-SE ��'::!��nte o sr. Nahum Si-

ÀS 8.55 -

Repórter Alfred

Às 9,05 -

Show MUsical R.G.E.

ÀS 10,05 -

Musica Copacabana

ÀS 10,30 -

Antarctica nos Esportes

ÀS 11.35 -

Uma máquina de costura parada Musical Chantecler

"SINGER" com motor e fa- I Estou informado de que ÀS 11.55 _

rol, em perfeito estado

(POU-I
uma das Dez Mais ... adqui- Re,pórter Alfred

co us.o). Para ver e tratar à n,'u na Casa Capri, meia dú-, ÀS 12,25 _

Avemda Mauro Ramos, 176. zía de pares de sapatos, dos A Venag Informa
I

ÀS 12,30 -

lUla do Pandeiro iesta (apitaI Citrnet S,ocial

Às 12,35 -

Enquanto Você Alm(\ça

ÁS 12.40 -

Celso Conversa C0111 Você

ÀS 13.35 -

Convite à M'úsica

Às 14,OG -

Musical Copacabana

Às 14,35 -

I

Trio Cruz de Malta

Às 16,00 -

A Venag Informa

ÀS 16,55 -

Repórter Alfred

ÀS 17.45 -

. Musical Loteria do Estado

Às 18,10 -

Resenha .J-7

Às 18,55 -

A Vena.g Informa

Às 19,00 -

Momento Esportivo Brahma

Às 20.35 -

Telefone para Ouvir

Às 21.00 -

I�\'Jl6rter Alfred

Às 21,05 -

Radio Teatro

I Às 2130 -

! � ve�ag Info�a
A.s 22.05 -

Grande Informativo Guarujá
Grande Informativo Guarujá
Às 22,35 -

Os Sucess;os do Dia

;,CJ.u"
,

," ,,., I, ,."".,

111

,
onde' já

se apresentou com enorme sucesso na Boite Plaza e na Rá
dio Diário da Manhã, _

o consagrado mestre do pandeiro
ZUZA, pertencente ao Rádio e Televisão TUPI de São

Paulo, agora ,em t?urnée pelo stil do Brasil, já tendo atua- I
do no Parana e RIO Grande do Sul, com igual sucesso. I

-------------

MÁOUINAS DE COSTURA

AFI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SIA, estabelecida à Av.
Rio Branco, 4 - s/1303/3, depositária da marca CROSLEY,
conforme Têrmo N.o 279.826, comunica aos interessados que o

Conselho de Recursos do Departamento Nacional da Proprie
dade Industrial julgando o seu recurso N.o 11.149, deu provi
mento ao mesmo por ynânimidade, concedendo registro da
marca, de conformidade com as publicações no Diário Oficial
dos dias :i.4 e 18 dejaneiro de 1960, Seção III.

{.
, .

\
I
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Estiveram em Santo Amaro e Palhoça, Celso, o

candidato da Vitória ,e Dna. Edna Lott. A campa
nha pessedista continua assim com vigorosa inten

sidade.
NEM ELEFANTE
O Circo Scope voltou. Que os camelos, bichos da

areia, retuoassem os péssimos caminhos cheios de

lõtio, vá lá, mas que nem elefante pudesse passar

por êles ... essa não!
REUNIÃO DOS COORDENADORES
O deputado Attílio Fontana, Coordenador Geral

da Campanha Pessedista, reuniu os seus auxiliares

na manhã de segunda-feira, fixando bases e orien-

tações. .

O ilustre coordenador seguiu para a Capital da
República devendo estar de volta na próxima se

mana.

Clube Doze de Agôsto .. Domingo dia 13
Ple-MIC NA PRAIA DO FORTE

.

Passagem ida e volta CrS 40,00 - Passagem ida e vol-

NOTA: - Dependentes menores, não ocupando assen-

to não pagará passagem.
{n{

SAÍDA: - Impreterívelmente às 7,00 horas, dos fun-

dos do Clube.

Reserva de passagens e churrascos na Secre

taria, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas,
até sexta-feira.

Silve;P8 ténzi

Enchentes e pronunciamentos Políticos
Sendo o deputado Arolde Carvalho, um dos úni

cos ou talvêz o único político da situação estadual

que se tem pronunciado pelas rádios locais, a respei
to dos pleitos federal e estadual, sôbre as campanhas
dos candidatos ou a sua, viemos aqui, não "malhar"

o deputado, mas tão somente, acrescentar alguns
consiâeranâos à sua entrevista, na sexta-feira últi

ma, em uma das rádios locais.
Realmente, aqui no Estado, é o deputado Aroldo

Carvalho, o político mais atuante da UDN.

1 - O tema central da entrevista, foram as co

piosas chuvas, que castigaram os municípios de Bi

guaçú, Palhoça e Santo Amaro; o "flagelo dos hu

mildes", como disse o deputado. Foi uma mistura de

política com a desgraça alheia, justamente em um

momento inoportuno para tais arremetidas.

2 - O ilustre parlamentar, definiu a sucessão

estadual à sua maneira, comunicando aos ouvintes

a indicação de sua candidatura por alguns diretó

rios do interior, para a více.governança do Estado.

Ficou patente que o deputado aceitou a-sua candida

tura, e que lutará por ela, embora escondido na mo

déstia, disse, "não ser candidato de sí próprio."
3 - O Presidente Kubitschek, e o Marechal Tei

xeira Lott, não foram poupados pelo entrevistado.

De grande e autêntico nacionalista que é o Marechal,
passou para o entreguismo, no pensamento do de

putado, que atribui ao ex-Ministro da Guerra, a en

trega da Ilha de Fernando de Noronha, para a ins

talação da base americana de teleguiados. Ora, bem
sabemos que o Marechal Lott foi contra a entrega,
e que, quase sozinho, sem o apôio do nacionalismo

do entrevistado, e seus correligionários, não poderia
forçar a situação, a não ser que usasse a espada. Se
isto acorresse, o Marechal cairia no conceito do de

putado e seus correligionários nacionalistas, como

ditador, tirano, arbítrárío e outras coisas mais. Bem

'sabe o deputado, que os mesmos grupos econômicos

que sustentam o seu partido, e outros, são os pressio
nadores destas situações, e não um político, ou um

chefe de Estado, soütàríamente.
4 - O Sr. Jânio Quadros, foi elevado à oitava po

tência do nacionalismo. Com ingenuidade angelical,
o deputado colocou o candidato da vassoura como o

super nacionalista, não comparável com o Marechal,
"nacionalista tão à moda". Como se não soubesse

mos - e íntimamente .o deputado também o sabe,
das negociatas do Sr. Jânio, com os grupos econômi
cos estrangeiros, que o alimentaram politicamente,
patrocinando as enormes despêsas de campanha do

candidato, quando pleiteava a deputação estadual,
o govêrno de São Paulo, e agora, pelas suas andan

ças,jem volta ao mundo, em muitos dias. O deputado
Arokío, sabe muito bem, que o Sr. Jânio é entreguis
ta dos bons, mas devido a sua [ielâaâe partidária,
nadá pode dizer em contrário. Se os seus companhei
ros �a bancada federal, (Seixas Dóría, Gabriel Pas

sos'ierro
Costa, José Sarney e outros da frente Par

Iam ntar Nacionalista) atê agora, não apoiam de

cidi amente o homem da vassoura, acreditamos que
as déclarações do deputado Aroldo, são pró forma.

� - Quanto aos ataques, violentos,. ao Presiden

[te

K[cbitschek,
acreditamos ter o deputado traído os

seus companheiros que assinaram o documento ude

nist chamado "bossa nova", ou dos "políticos trans
víartos", como citam alguns jornais cariocas. Embo
ra o-deputado salientasse que não estava atacand.o .o

Presidente, o fêz, culpando-o dos descalabros admi

nístratívôsque o seu partido cometeu em nove anos

de govêrno.xaquí no Estado. Como acentua o entre

vistado, se a xreceíta orçamentária estadual, sobe a

casa dos 3 bilhões de cruzeiros, e que, somente com

o pagamento idos funcionários públicos, o govêrno
dispende maisl da metade, ou seja quase 2 bilhões.

Culpa não te�� o Presidente Juscelino, que não man
dou que a máJ,quina catarinense, empregasse tanta

gente. Se o

Stl
Irineu Bornhausen, prometeu cinco

centrais elétri .as no ínícío do seu govêrno, sabendo
que a arrecad ção estadual não daria para cobrir as

despêsas, o

qU�é
que tem o Presidente Kubitschek

com isto? Cad um dá 'o que pode, e' promete o que

póde!
6 - No m is, foram palavras bonitas, empola

das, com acenti ada "bossa douteliana". Ainda bem,
que no final dr entrevista, um dos locutores, afir
mou que a pres nça do deputado, era mais para de-
monstrar o seu !à'ráu de cultura, de conhecimento, e

não para esclareci:er o eleitorado. Ainda bem!
I
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PRECO
,.

APENAS

,
DE ENTRADA E O RESTANTE

EM SUAVES PRESTAÇÕESNlJNCA UM
COLCHÃO DE MOLAS
FOI IDEALIZADO PARA
UM NÚMERO TÃO GRANDE
DE COMPRADORES!

ULTRA-FLEXíVEl
ULTRA-CONFORTÂVEL
ULTRA-ECONÔMICO

* Armação com fecho Flex-o-Loc
* Estofamento ultra-macio
* Faixa lateral com .4 alças e .4 ventiladores
* Molas helicoidais em tôda a volta da armação
* Molas eletrônicamente temperadas
* Revestimento com listas de múltiplas

tonalidades na côr rosa ou azul

ANOS DE
GARANTIA

Vá hoje mesmo buscar o seu DIVINO ULTRAFlEX no seu Revendedor Prebel-

Sinônimo de Qualidade,
Elegância e Confôrto

RUA TRAJANO, 7 e 33 FLORIANÓPOLl

100 O número de morios

Navio Francês explode em Havana
Carregado de munições, explode no pôrlo de Havana o "te COUBR!E", car
gueiro de 4.310 toneladas -Impossivel o combale às chamas.

1'0 ,para longe do'Pôrto. "La cou_., cercado de mistério e que motivou

bre" está adernando. Todos os, a guerra entre Estados Unidos e

veículos dísponíveís no Pôrto ro., I Espanha. Os agentes locais de "La LONDRES, fevereiro - Médi.
ram utilizados para transportar CQubre", pertencente à Compa- cos londrinos estão realizando uma

os feridos aos hospitais. As explo; nhia Transatlântica Francesa, re ,

investigação completa num esfor
sões não tiveram lugar em zona velaram que a embarcação trans-

povoada tal como ocorreu em .. portava 500 toneladas de carga
ço para descobrir porque poções de

1898 com o encouraçado norte; geral além de 76 .torieladas de agua cílorlda e pílulas de leite a.

americano "Maine" em que muitas munições. Estas estavam sendo cucarado muitas vezes fa:rem com

pessoas pereceram nas vizinhanças descarregadas no arsenal da Ma. que os pacíen tes se sintam me,

do pôrto. rinha quando 'ocorreram as explo., lhor.
sões. Este depósito ficou comple-

HAVANA, 5 (UP) - Um navio francês carregado de

munições para o exército de Fidel Castro sofreu duas for

tes explosões. Um funcionário policial declarou que, ao me

nos vinte pessoas pereceram e que dezenas de outras ríca

ram feridas. Desconhece-se até o momento as causas do si-

o novo ângulo-ideal 130

de ponta rígida �
é mais claro que as penas

nístro, Outras duas detonações abalaram a zona portuária
quase duas horas após haver se registrado a primeira ex

plosão mas não se pôde determinar se aquêles ocorreram

no interior do cargueiro ou no arsenal da Marinha cubana
Uma fonte oficial declarou que Haul Castro, ministro das

Fôrças Armadas, havia ordenado uma investigação ime

diata em vista da possibilidàde de se tratar de um ato de

sabotagem.
questão, de 4.310 toneladas, havia

"La Coubr,e", o cargueiro em ,chegado esta manhã aqui, proce ,

dente do Havre PÔ1·tO francês se-,

gundo revelaram as autorídades

marítimas. A embarcação trans.,

portava 31 toneladas de granadas
e explosivos. As chamas resultan ,

tes das explosões estenderam-se

às docas e a um depósito, o que
ievou muitas pessoas que se en

contravam nas proximidades a

procurar refúgio. As detonações
provocaram o rompimento das ví,

d�aças de casas e edificios sícua.,
dos a 100 metros de distância,
tendo sido escutadas, no centro da
cidade. O navio estava sendo des.,

carregado nas docas de Tallapie.
dra, em um suburbio 'ocídenta;
üistante' vários qUilômetros do
centro da Capital.

A CATA'STROFE DO MAINE tamente destruido.
O "Maine" havia chegada à _-------------

Havana em visita de boa-vontade

em janeiro daquêle ano. No mês LEIA EM NOSSA NOVA

seguinte, no dia 15, a belonave EMBALAGEM COMO
voou pelos ares, provocando a SE PREPARA UM BOM
morte de 264 marinheiros de CAFÉZITC
dois oficiais em acidente ainda

_

RIO, 5 (UP) - O navio "Rio
Tubarão, pertencente 1110 Loide
Brasileiro de quatro mil toneladas,
zarpará dêste pôrto na proxima
terça reíra, conduzindo máquinas,
homens e demais petrechos neces,

sários 3:0 início das obras de cons;

truçgo da rodovia Brasilla-pôrt')
Velho.Ria Branco, que será, II

maior do país. Nesse mesmo dia,
uma turma de engenharta, acom ,

panhadu Co governador de Ron.
dór.ia, 31'. paulo Nunes Leal, ne

r:uC,í viel .. aérea para Pôrto Velho,
a fim de dar início aos estudos

surge com sua

maior novidade!
IMPOSSIVEL o COMBATE

ÀS CHAMAS
As duas explosões ocorreram

tom a diferença de 35 minutos,'deixando 'o cargueíro envolto em

RIO, 5 (UP) - Continuam 'Os furiosas chamas. Enormes coiu.,

trabalhos de pesquisa no melo da nas de fumaça ergueramcse a de.

baia de Guanabara, para Iocalíza- zenas de metros. As autoridades

ção do avião da Real que ali se marltimas militares, policiais e de

precipitou na semana pas�aQa, 'combate ao fogo trabalharam de

depois do choque com um avião I sesperadam.ente para Isolar a zona

militar norte.amerícano, rato po: portuária ante a possibilidade dr

nós amplamente noticiado. As nova-s detonações. pequenas ex

operaçõ,es estão sendo dtrígtdas pr:lsões semelhantes a disparos' de

pela marinha, que mantém nu artilharia podiam ser ouvidas den.,

local o rebocador "Triunfo", Ian., tro daquela embarcação. A policia
chas, guindastes-flutuantes e um disse que seria imposslvel chegar
destacamento de mergulhadores perto da nave antes de decorri

(homens.rãs). lA: pr,efeitura .am" das várias horas. Os bombeiros

bém colabora através das lanchas quase que desistiram de dar com

do serviço de salvamento. Acredl- bate às chamas devido à violên_

ta_se que no Interior da aeronave ela das mesmas. Uma unidade da

da Real se encontram ainda do. Marinha de Guerra cubana esta-

pre: ,'lnh: ares,

curvas convencionais

A caneta Pilot

assegura escrita

suave e bonita sempte!

o
.,
o
.,

�
c
c

;i

exija também tinta Pilot

PllOT PEN �O BRASlllTDA.
R Conde do Pinhal, 92 - 1.0 ando
Caixa Postal, 3986 - São Paulo

2lC' cadáveres. ve procurando rebocar o oavgujli.

Doentes saram com remé�ios
InoeRos

mo a quetxarcse de sintomas

cau_,
rompida, e imploraram aos mé

sados pela falta das drogas, quan- dicas que reiniciq,ssem o traba;

do a aplicação destas foi Inter. lho. - (IBRASA)

Perdigão S.A. Comércio e Indústria
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(Convocação)
São convidados os senhores Acionistas da PERDIGÃO

S. A. Comércio e Indústria a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se às 16 (desesseís) horas,
do dia 2 (dois) do próximo mês de Abril, em sua séde

social, na Rua do Comércio, nesta cidade de Videira,
Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:
a) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria,

Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros
e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Certificado
dos Auditores, relativos ao exercício encerrado em

31 de Dezembro de 1959;
b) Eleição dos membros da Diretoria, para o biênio

1960/61 e fixação dos respectivos honorários;
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o

exercício fiscal de 1960 e fixação da sua remunera

ção anual;
d) Outros assuntos de interesse social.

Outrossim, avisamos os srs. Acionistas que se encon

tram à sua disposição na séde social, todos os documentos
de que trata o artigo 99 do Decreto-lei 2.627 de 26 de Se

tembro de 1940.

Videira, 25 de Fevereiro de 1960.
A DIRETORIA

Perdigão' S.A. Comércio e Indústria
Assembléia Geral Extraordinária

I

(( o n y o c a ç ã o)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRI�

(Convocação)
São convidados os senhores Acionistas da PERDIGÃO

S. A. Comércio e Indústria a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se às 14 (quatorze) horas

do dia 2 (dois) do próximo mês de Abril, em sua séde

social, na Rua do Comércio, nesta cidade de Videira,
Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:
a) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria,

relativo ao aumento do capital social e conse

quente alteração do art. 5.° dos Estatutos Sociais;
1)) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Videira, 25 de Fevereiro de 1960.
A DIRETORIA

Os resulltados da inve�igação
serão de particular interesse para

o Ministério da Saúde, poís atln.

ge milhões de

custo desses

são chamados

libras por ano o

"placebos", como

os medicamentos

eficazes, receitados pelos médici�.
Os "placebos" mostraram-se al.,

tamente eficazes na supressão de

tosses, prevenção de ataques de

asma. alivio d tensões mentais,
tratamento de resfriados e mesmo

redução da dor nas aperações.
Em várias experliências com

drogas novas e promissoras pílulas

ínocuas, dadas a alguns paeíentes
para criar um padrão de compa,

ração, produzindo resultados aceno

tuadamente melhores di que as

proprias drogas Injeções de água Idistilada tem também dado re.,

sultados mais positivos do que

in.ieções de poderosos extratos de

glil,ndulas.

Alguns pacíentes que não sa.

biam que estavam recebendo Um

"placebo" inocuo declararam' ter

sof1dO desagradavets efei.tos se,

cundários. Outros chegaram �es.

Aulas de InglêS
APRENDA INGLÊS RAPI

DAMENTE NUMA TURMA
PEQUENA COM O PROFES
SOR MR. EDWARD GREEN
À RUA TIRADENTES, 36. -
ATENDE DAS 9,00 ÀS 11,30
DIARIAMENTE E NAS 2.a E
5.a FEIRAS DAS 18,00 ÀS
19,30 HORAS.

,
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Rll: �m avião �e turismo �e quali�a�es elce�cionais:A hélice gira num nanei de guardanapo" - Um avião resistente a um preço módico
ESSEN (Por Herbert Pfluger
- Impressões da Alemanha)
- Na cidade industrial de
Krefeld constroí-se um curio
so avião de dois motores mas

com uma só hélice que gira
dentro de um envólucro se

melhante a um anel de guar
danapo. As superfícies de
manobra são relativamente
grandes. A fuselagem tem a

forma de um soco. Têm nela

lugar seis pessoas. As asas
acusam dobras característi-

horizontal pode ser alterado dade perfeita poder-se-á des, 3 com elementos ínteíramen
de, maneira a aumentar a ligar 'um motor para econo- te de plástico, Fischer deci

capacidade de subida. Esta mízar carburante. Como a diu-se a revestir com plásti
disposição envolve, aliás, um� hélice se situa no .eíxo cen- co as asas do RW 1. Surgiu,
série de problemas. Estes ór- traí, evitam-se os problemas aliás, uma diifculdade por as

gãos de comando situam-se de estabilidade e de coman- autoridades encarregadas dos
atrás do centro de gravidade do dos aviões de um só motor testes e exames de aviões
do avião, sendo neecssario construídos no estilo tradí- ainda não disporem de ele

compensar devidamente o I cíonal. mentos necessários para pro-
seu eefito. Os construtores Tomando por ponto de ceder aos exames de resis
adaptaram asas devidamente partida as expenencias co- tência, etc., das peças de
subdivididas: lhidas na construção do RW plástico. E' provável que o

Dentro em breve Hanno Govêrno da República Fede-
Fischer realizará o primeiro ral da Alemanha conceda
vôo experimental com o "RW subsídios para se elaborarem
1". Os dois motores alojados as disposições de exame das
nas asas impulsionam o veio peças de plástico. Em Kre-

, da hélice por intermédio de feld está em construção uma

I um ��erencial. Previu-se que câmara de baixa temperatu-

I
o aVIa0 possa voar com um ra na qual se analisará o
só motor. Graças à estabili- comportamento das peças de

-------------------------

plástico a temperaturas ex-

AS$ociacão 'Cultural de Professôres tremas. Já se procedem em
• Krefeld a exames de resís-

N O T A O F I C I A L têncía à tracção e à torsão.
Tudo leva a crer que vários
plásticos venham a desempe
nhar papel de relêvo na cons

trução de aviões.

tas muito longas. O envólu
cro da hélice oferece condi
ções de propulsão mais van

tajosas do que uma hélice
normal. Atrás da hélice mon

taram-se aos dois lados duas
superfícies triangulares cujo
ângulo em relação à linha

A VITRINE DA SEMANA

Jane Modas, é A VITRINE DA SEMANA. Fiquei vários
minutos observando o gosto do vítrínísta desta casa. Até

na parte interna da loja, se observava uma exposição per
feita e bem decorada. Os nossos parabéns.

---
.....
---

JAIRO CALLADO NO HOSPITAL ...

Encontra-se no Hospital de Caridade o nosso prezado
amigo jornalistá Jairo Callado. Domingo p.p. estive visi

tando-o, felizmente, encontra-se 'restabelecido, devendo

dar alta na próxima semana.

caso

Os dois motores estão alo
jados nas asas. Quem veja
este avião de frente tem difi
culdade em descobrí-Io à pri
meira vista.
O "RW 1" é produzido pe

las Rhein-Flugzeugwerke. Al
guns dados técnicos do novo

da fuselagem 1,30 m, dois
motores de 250 Cav.; veloci
dade máxima 290 km/h, e ve

locidade de cruzeiro 250 km/
h:; raio de acção: 800 km, A Associação Cultural dos Professôres, em assembléia
com tanques suplementares geral no dia 25-2-60, com a responsabilidade da liderança
1.500 km; preço cerca de '. 'da campanha reivindicatória empreendida junto aos po-
50.000 dólares. teres públicos, resolveu dirigir-se aos professôres estaduais
O construtor deste avião de Santa Catarina, a fim de expôr o seguinte:

assim como do "RW 3" é 1 - Como foi de conhecimento geral, tôdas as emen

Hanno Fischer, um antigo ias pleiteadas por esta Associação, relativas aos recentes

pilôto da aviação. O, '''RW 3" rrojétos de lei de origem governamental e referentes ao

já causara certa sensação. 1agistério, foram aprovadas por expressiva maioria de
Trata..se de um avião de dois ')eputados.

'

lugares com hélice atrás. As 2' - Muitas das referidas emendas, ao que sabe, fo
asas podem ser prolongadas ram vetadas por S. Excia. o sr. Governador e estão de vol,
de maneira que o avião run- ta à Assembléia Legislativa, para a devida apreciação dos
ciona muito bem como . pla- iespectívos vetos.
nadar. Tanto na construcão 3 - A campanha empreendida por esta Associação,
do RW 3 como do RW 1 Fis- com o apôio de milhares de professôres de, todo o Estado,
cher utilizou muito plástico. tem agora, como objetivo, conseguir da Assembléia Legis
O construtor declarou que lativa a rejeição dos vetos governamentais que ameaçam
combinara vários príncipíos srêiamente as esperanças do Magistério Público Estadual,
construtivos já conhecidos, no tocante à melhoria de sua situação.
O objetivo em vista era a 4 - Jamais esta Associação cogitou de movimentos
construção de um avião de grevistas ou outros quaisquer que não encontram amparo
turismo e de ambulància de em lei, não se responsabíilzando, portanto, por declarações
seis lugares capaz de Ievan- individuais partidas de qualquer de seus membros.
tal' vôo e de pousar num 5 - Seja qual fôr o resultado desta longa e digna cam

campo de futebol. Além disso panha que ora está chegando a seu término, esta Associa
o avião tem de ser resistente ção terá sempre a tranquila certeza de haver cumprido o

às intempéries mesmo nos seu dever, congregando, num movimento consciente, só
trópicos e reunir', as caracte- brio e justo, todo o Magistério Público Estadual que, com
rístícas que permitam o vôo' altivêz, conseguiu a extraordinária e comovente vitória de
cego. Em serviço o anão não ser atendido, nas suas legítimas reivindicações, pela ex

deve custar mais de :),50 DM pressíva maioria do povo catarinense através dos seus le.
(12 dólares/cents) por km. gítimos representante na Assembléia Lgíslatíva.
de vôo. Pela Associação:

O LIRA TENIS CLUBE COM BOAS NOVIDADES, ..

Aguardem nesta colúna, que tenho bôas novidades pa

ra os associados do simpático Clube da Colina.

PROVA DE NATAÇÃO NO "PRAIA CLUB"

Domingo, pela manhã foi' realizada uma prova de na

tação para môças e infanto-juvenil, com o percurso de

1.200 metros. Consegui' anotar o resultado da prova das

môças, Em 1.0 lugar, a srta. Marleide Abrahan, em 2.0, Ve
ra Domingues, em 3.0, Neusa Maria Coelho e em 4.0 lugar
Maria das Dôres Silva.

TRANS'FORMACÁO COMPLETA
•

Quem há poucos dias passara pela rua Trajano n.o 33

podia apreciar um amontoado de roupas e confecções Ct'=.

tôda espécie, sem qualquer arrumação aprimorada ou ín

tenção de causar bôa impressão.
E' que ali só interessavam os prêços, pois durante a

liquidação de verdade realizada naquêle local tudo foi vsn

dído pela metade ou até pela têrça parte de seu va.or

atual.
E foi um sucesso! Quem não aproveitou é porque n�-I

tem amor ao seu dinheiro. A maior ou talvêz a única li

quidação de verdade realizada em Florianópolis.
Passando, hoje, pelo mesmo lacaIo aspecto é comorc- CARNAVAL EM PORTO ALEGRE

tamente diferente e muito mais agradável a vista, O carnaval em Pôrto Alegre terminou no domingo p.p.,
Belíssimos estofados em tecidos com padronagens mo- com desfiles de blócos e escolas de samba.

derníssimas e modêlos recem-críados, confortáveis e oo- No sábado, houve o concurso das sociedades. No mo

nítos colchões de mola dão àquele ambiente uma sensaçr n menta em que eu escutava a Rádio Farropilha, na voz do
.gradável e de confôrto. locutor Abel Gonçalves, estava se exibindo, em frente ao

Trata-se da já famosa promoção Probel que A Modelar Palanque Oficial, onde se encontrava a Comissão Julgado
realiza todos os anos em Março, oferecendo aos floriano- ra, a Escola de Samba "Piratas do Amor", Depois, desfila
politanos o máximo de confôrto e beleza já produzido no ram em seguida: "Boêmios do Luar", "Garôtas do Samba",

" com apenas Cr$ 30,00 de entrada. "Garotos da Boemia", "Embaixadores do Rítmo", etc ..

E' isto mesmo. Qualquer daqueles colchões ou

belíssi-I
Em Pôrto Alegre, o carnaval dura uma semana, com

mos' sofás-cama poderá' embelezar e dar comodidade ao excessão da quarta-feira de Cinzas, Isto é' que é gostar da
'U lar com apenas 30 cruzeiros de entrada. folia, , '

r

A LANCHA "CAPRI" , . ,

O sr. Francisco Grillo, comandou a prova de natação,
realizada nêste último domingo, entre o Miramar e o "Co

queiros Praia Clube", com a sua bem equipada lancha "'CA
PRI". Dei' um bom passeio e posso afirmar, que a lancha
é muito confortável.

MOÇA ELEGANTE."

Domingo, à noite, desfilava pela praça uma bonita
moça, muito elegante, com vestido branco, bôlsa prêta, sa
patos prêtos, luvas prêtas, sem jóias, O seu porte foi mui
to observado, ,. A primeira. letra do nome dela é: N

< ' '.

conheça os novos veículos

CHEVROLET!A construção obedeceu à
idéia de se prescindir de pís.

Jair Simão da Silva - Presidente
Manoel Coelho
Maria da Glória Oliveira
Osvaldo Ferreira de Melo
Aldo João Nunes
Maria da Glória Mattos
Nilson Paulo.

(

) CAFÉZITO
AGORA COM,NOVA

EMB1'1L.�GENl

� '.'

CAMINHÃO CHEVROlET 6.500

Várias Modelos desde

7 pés.
CAMIONETA CHEVROLET 3.100

Ultimo tipo retilíneo

CRS 47.950,00

Poderoso motor ChevroJet 6 cilindros
142 H. P. - é o mais simples, seguro e efi
ciente que se conhece. Fruto de anos e anos
de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má
ximo de eficiêntia já alcançado em regime
médio de operação. De fácil manutenção, re
duzindo o custo de operação e o desgaste
das peças vitais, êste poderoso motor Chévrolet
é econômico em todos os sentidos

vendas com fatilidades e pronta entrega
�:.NA ELETROLANDIA

EDIFíCIO IPASE - ANDAR TERREO -'FONE 3316 CARLOS HOEPCKE S. I. - Comércio e Indústria
Rua Cons. Mafra, 30 - 'Florianópolis - Sta. CatarinaSSSs::gSS$$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$%SSSSiSSSSSSSSSSSStSSS'!,SSSSSSSSS_$S
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTlGO DIARIO DE S. CATARINA
__. ,__ � ...a_,_ . __ ,.__

ACONTECE NO BRASIL
Gustavo Fernandes
do Western News.

A estrada Belém-Brasília
custou aos cofres -da nação
cêrca de dois bilhões de cru

zeiros, ou seja, três bilhões
menos do que o menor or

çamento apresentado. pelas
firmas construtoras norte-.
americanas que se apresen
taram na concorrência. Di
ga-se de passagem que ne

nhuma dessas companhias
se prontificou a entregar a

estrada completa em menos

de cinco anos. A estrada BB,
como está sendo chamada,
ainda levará algum tempo
para funcionar com tôda ca

pacidade, mas, de qualquer
modo, é um verdadeiro mo

mento ao espírito desbrava
dor do brasileiro.

,--- 000 --

�I conversor, o WD-44, compõe
Já estão funcionando, se de um conjunto motor-gera

bem que em caráter experi- dor montado sôbre um carrí
mental, as estações trans- nho para mais fácil trans,
missôras e receptoras de on- porte. O WD-44, de quatro
das curtas que servirão para centos amperes, proporciona
as ligações telerônícas entre vantagens em serviço e baí
Rio e Brasília. O serviço te- xo custo de manutensão e

lefônico interurbano entre as será de maior auxílio na ex

duas cidades só deveria ter i>ansão da indústria brasí
sido concluído em abril mas, leira.
com a vinda do presidente -- 000 __

Eisenhower, a conclusão dos Chegou ao pôrto de San-
trabalhos foi antecipada. tos o primeiro dos quatro
Além disso, será . instalado navios com nomes de praias
entre o Rio e Brasília um sís- brasileiras encomendados à
tema moderníssimo de mi. Polônia e um dos catorze
cro-ondas, que constará de barcos adquiridos àquele país
sete estações fornecendo cen- em troca de café. Os navios
to e vinte circuitos teletôní- dessa série serão batizados
cos com discagem automáti
ca entre Rio, Belo Horizonte
e Brasília, além de doze cir

------------,- cuítos para quatro importan
tes cidades mineiras.

-- 000--Pilôlos alemães
,treinarão na Ingla:

terra
LONDRES, 5 (UP) - jnror-

�:�����e:;;��:ri:�����!�:���'18eYIIsta
.

�OSguns pilotos e tropas em solo ín , .

glês. Ainda nÍÍ!o foram elaborados
os detalhes. O objetivo será a pa-'
dronízaçgo das armas dos países
ocidentaIs dentro da Aliança do

Atlântico (OTAN). O govêrno de

J\lIacMillan terá de incutir tal

Idéia não somente em alguns dos

seus aliados, mas especialmente no

público britânico.

�ria�ores
SUMJI'RIO

CURSO
PR'E:PARATO'RIO

Fazendas-Pllôto para o

melhoramento da prolução
de leite no Estado de São
Paulo. Colcha de retalhos. A

respiratória das aves. Notí
cias do Rio - Pela Comissão
Nacional de Avicultura. De

(ADMISSãO AO GINÁSIO)

Início das aulas - 7 de março

Local: Rua Saldanha expansão da Raça Santa

Gertrudis no Brasil. As prin
cipais moléstias dos bezêrros
- II. Charolesa - a raça de

carne mais antlga do mundo.
A granda Vila Brandina ad

mirada por criadores norte

americanos. A escôlha do re
produtor - doze pontos es

senciais. Na Granja São
Martinho .- Festivamente
comemorado o jubileu de

prata da Associação Brasilei

ra de Criadores de Bovinos

da Raça Holàndêsa. Que é o

tura - Incubação artificial
- milenar especialização da

avicultura. Moléstia crônica

Marinho,l1

Informações pelos telefones:

2944 e 2893

ACORDEON'

VENDE-SE
Marca RICOMELLI, novo.

80 baixos. 2 Registros. Vêr e.

tratar nesta Redação com

Ivo Ventura.

L I Q U rei AI S
A Liquigás do Paraná-Sta. Catarina e as Lojas Pereira

Oliveira levam ao conhecimento dos usuários de Liquigás
que, de acôrdo com recente resolução do Conselho Nacio

nal do Petróleo, o prêço do gás engarrafado sofreu um au

mento de Cr$ 1,20 no valor do quilo gás. Consequentemen
te o prêço de cada botijão de 13 quilos, a partir do dia 7

do corrente será de Cr$ 396,00.
Florianópolis, 4 de março de 1960.

nes, aves, ovos e rações. Re
latório n.o 18.0 do Serviço de

Contrôle Leiteiro da A.P.C.B.

Na próxima
.......

viagem
leve também
o seu garoto

.,.paqando pelo

poderá agora gozar

as suas férias

pagando as passagens

após a viagem em suaves

prestações mensais

qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

informações: Agência TAC - CRUZEmO DO SUL
Fones 21·11 37-00 31-74 Rua Felipe Schmidt, 24

...::;;... .. -.

.d
J
Q.

RIO E são PIIULO Conte sempre com a Real para a

sua viagem ao Rio ou a São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super
Convair estão à sua disposição,
para uma boa viagem.

Viageil1� dhig'tas pOrOS
Supt:iI'",(o�"lv�ir da Real

/,�,
13:45

!l t 1. exceto cos-domlnçcs

greve e as associações estu
dantís que se negassem a

acompanhar esta inglória
campanha estão ameaçadas
de perderem as suas subven

ções. Isto não é, evidente

mente, ter os ínterêsses do
Brasil em vista, nem os de
seu povo nem os de sua ju
ventude, que são ínescrupu,
losamente sacrificados às

ambições mesquinhas de gru
pos' de minorias! 'As filas de
um e outro milheiro de can

dfdatas ao Instituto de Edu

cação do Distrito Federal

opomos as filas intérminas
de 7 milhões de crianças bra
sileiras que não têm escola,
enquanto se procura dificul
tar a .partículares de abri
las, ou mesmo as existentes
fecham ou pdor meios apa
rentemente legais levá-Ias a

f.echar. O que o povo quer e

precisa é pão, o pão espiri
tual da ducação e do ensino,
venha de padazía -ofícíal ou
não!... Enquanto a nossa

juventude cresce ignorante
e analfabeta, mas faminta
de formaçãão e instrução, há
quem queira intrigar escola

"pública" e escola "partícu
lar". Haja escolas para a

nossa juventude, desde que
estej a A SE�VIÇO DO PO

VO, quanto mais e melhores
e baratas, tanto melhor: es

colas públicas e particulares,
unidas.

Rua Felipe Schmidt, 34 • te!. 2370
com os nomes de "Iracema", --------------�---------

"Itapuan", e "Leblon'. O prí-

H A J A E S C O L'A S'meiro dêles, que se encontra
em Santos, tem o nome de
"Tôrres". A .capacídade dês-

(Rádío-alocucâo do aliás, sôbre a escola contes, direitos com a escola neutra, las Normais particulares não
ses barcos é de cinco mil to- .

Esta' sendo rabrtcado no
P. Antôníc' Loebmann) síonal, Estavam presentes os pública. O que às famílias. recebem o direito de ensinar

neladas e sua velocidade é

parque Industrial Mazda da de doze nós. O valor do novo .�w Exmos. S1's. Arcebispos Dom cristãs democráticas torna em Escolas primárias ofi-

General Electric S.A. no Rio barco é de 1 milhão e 550
Prezados ouvintes da Rá- Joaquim D. de Oliveira e D: aceitável o projéto presente, dais, contrráio ao uso de to-

de Janeiro um novo conver- '1 d 'I
dia "Diário da Manhã" da Felícío Vasconcellos, e além não obstante manifestas in. dos os Estados da Federação!

mi o ares convênio polonês.
sor para solda elétrica. Esse __ x _.__

"Voz Mariana", que Nossa dos professõres particulares, justiças na distribuição da Para manter êste absurdo

Senhora a todos dê saúde e leigos e religiosos, elevado verba destinada à obra da monopólio, tão em prejuízo
proteja! Jamais houve tanta número de especialmente educação nacional e omissões da educação do nosso povo,

sintonia entre o coração de convidados, interessados no graves, como seja a ausência os hrrs. estudantes, querem

uma mãe e de seu filho, co- objeto da conferência. Deu de representantes dos pais ou devem entrar em luta e

mo aquela entre os corações início a esta sessão magna o dos/alunos nos Conselhos Es

ede Jesus e Maria: perfeita Revmo. Irmão João de Deus, taduais de Educação, é o ra

união de pensar, sentir e dinâmico sub-secretário da to de o projéto não se atas

querer, união também de in- Conferência dos Religiosos tal' em suas linhas básicas

terêsses. Por isto dedicamos Brasileiros do Rio de Janei- dos direitos dos pais quanto
mais esta alocução à magna 1'0, apresentando em traços à educação dos seus filhos e

1959 _ Ano de ouro da. refratômetro de mão. O pro-
questão da educação cristã largos a situação nacional e quanto à escôlha da escola,

A.P.C.B. _ Pecuária de lei- blema do abate de vacas _

da juventude brasileira, tan, especialmente do Distrito o que inclui evidentemente a

te e de corte: Deflação nos Declarações do diretor geral
to do interêsse de Jesus, co- Federal, que tem alguns pro- PLURALIDADE do tipo da

prêçoe dos derivados do ler= do Departamento Nacional
mo de Maria. Esta educação blemas próprios. Estamos escola, contra os socialistas

te. Alterações no mercado de da Produção Animal. Criação
é feita primeiro no lar e de- numa situação de verdadeira que querem ímpôr a escola

carnes. A entrevista do mês de caprinos para utilização pois na escola e no lar, em "'beligerância", perante o única leiga, por lei ou por

da carne. Micronotícias. Sec- perfeita harmonia. Assímríi- ataque cerrado contra a es- extinção prática da escola

ção Jurídica _ Usucapião de
zemos que a escola está a cola confessional, pelas fôr� confessional, com a subtra

imóvel rural. Economia _
serviço do lar e da família. A ças do socialismo comunis-

I ção de todos os subsídios.

Ignorância ou malícia? Res-
escola é escolhida pelos pais, mo e antíclerícalísmo. Tomou' Por isto também nós da es

pondendo sôôbre zootécnia e primeiros responsáveis pelos depois a palavra o orador cola democrática, à escôlha

veterinária. Métodos de au-
seus filhos e por sua educa-I principal Dr. Henrique Eu- do povo resp. dos pais, temos

menta da. produção de carne ção. Sendo a população bra, clides da Silva, professor ca- as nossas reservas, quanto a

sileira na sua esmagadora tedrático da Faculdade de
l uns pontos do atual projéto

nos climas quentes - IV. In

cídêncía e inconvenientes da
maioria cristã, é de compre- Medicina da Universidade do de "Diretrizes e Bases", mas

produção de gêmeos entre ender que a maioria dos pais Brasil, na Capital Federal. suportamos sua deflcíência

bovinos. Proteção do gado prefere a escola confessional. Em magistral exposiçao es� perante a garantia do prin

contra o raio. A .ínfluêncía cris!ã. O Govêrno tem a obri� clareceu a numerosa e seleta eípal: a salvação da escola

dos alimentos na produção gaçao, por direito' natural e assistêncía
'

acêrca do hístó. confessional, partícular',

dos animais. Máquinas' f�r- por constítuíçâo, de favo�'e- rico e do conteúdo do projé- Qtrão desorientada e in

necem proteínas para ali-I cer a �ducação �a juv:ntude to de" "Díretrtzes e Bases". justa seja a ação dos estu

mentaçâo universal. Avícul-
e por Isto o Governo nao po- Precedido por um ínadmís- dantes, principalmente

-

dos

derá de nenhuma maneira síveí projéto da autoria do da Capital Federal eluz com

dificultar a ereção e o run. INEP, chefiado e orientado triste Clareza do seguinte fa

cionamento destas escolas por Prof. Anísio Teixeira, te- to: querem, mesmo com gre

confessionais, nem lhes po- ve um contraprojéto, da au- ve e se fôr o caso com outros

derá negar seu auxílio finan- toria de educadores católicos meios violentos manter um

ceíro, porque o dinheiro que e apresentado na Câmara pe, monopólio, de que goza con

tem, é do povo para o povo. 10 deputado Carlos Lacerda. tra todos os Estados do Bra

grão em grão. Trocando em Isto o regime democrático Surgiu então um terceiro sil, o Instituto de Educação
miúdos - Ultimas da cíên- exige do Govêrno, e o que o projéto elaborado por um do Distrito Federal. Segundo
cia. Císoando notícias - In- povo com justiça pode espe- conjunto de professôres das êste monopólio só aquele Ins-

'

formativo de interêsse avi- raro Contra êstes direitos do opostas ideologias. Este con- tituto está autorizado a di

cola. Você sabe? - Informa- povo se insurgem os defenso- servou do projéto anterior plomar professôras primárias
ções úteis para avicultores. res do socialismo de tôdas as apenas 11 de 120 artigos, e para o Distrito Federal. A

Mercados de laticínios, ear- espécies, desde o brando 12- aqueles 11 ainda em bôa par- falta de vagasfaz que só 8%

gal até o revolucionário co- te, apenas transcrições de das candidatas p�derão rece
munista, totalitário. Por isto dísposíções constitucionais. bel' matrícula naquele Insti

não admira que êles fazem Mas garante à família os tuto. Com isto se repete
tudo para evitar que o novo seus direitos naturais, e cons- anualmente o espetáculo

projéto de "Diretrizes e Ba- titucionais e com isto tam- chocante de filas íntérmínas,
ses" do ensino nacional se bém à escola confessional, que com revezamento de

torne lei; pois êste, em plena particular, sua existência, pessôas da família e amigas
concordância com a Constí- embora não em igualdade de suportam a espera de 48 ho

tuíção Brasileira, formaliza e ras, dando à sorte de ser ma

concretiza os direitos dopo-� tríeulada: o caráter de lote-

voo à escola da sua escôlha.
'fi1iFGi.'&E� ;Pí: t::t:'iEsR!'l

ria ou de prova de resistên-

Manifestos, artigos em jor, 1.,,,,,5 ._"'" uI. L.:t R cia. As não matriculadas

naís, greves pelo menos NI!\'7JLUR
"que se aguentem" e esperem

- .

M .
Melo em Coqueiros. Tratar pelo

ameaçadas, comícios e mes- para o próximo ano. as es-

J tas fí .díd
- telefone 3447 ou à rua. SI\1J.tos

,:�i��ê:�it:n���:�e aj��C�:s� �;;=����-.. 3f s. ;:t::�:�a�:s c:: 912�tasl:�� Dumont n. 12 ap. 3.

influir e a intimidar a npí- � , bram outras filas de alunos,

nião pública contra a escola que procuram entrar em es-

1
confessional, que deverá ser colas, que não há por falta

substituída pela assim cha- de professôres, em benefício

mada "neutra", arreligiosa,' dos 8% de felizardos, prote-
• "pública" ou do "govêrno'.

� gídas por um monopólio, que
MIas esta justamente por sua o ilustre professor Dr. Hen-

arrelígíosídnade não poderá Moderno rique Euclides da Silva qua-

nunca dar uma educação lificou de antidemocrático,
robusto

completa, como a vida a exi- antipatriótico e deshumano,
eficiente

ge e os pais a querem,
com tôda a razão e com tôda

Por isto se reuniram 3.a- franqueza apostólica. As pro-
'. motor diesel de

feira (23-2) no Salão Nóbre 4. cilindras. 42,5 BHP fessôras formadas em Esco- I
do Colégio S. Coração de J'e- .'5 velocidades
sus os mestres leigos e reli

giosos do ensino confessional
para receberem de compe
tentes mensageiros orienta

ção nesta luta de defesa àrt

existência e permanência dg

-escola \!onfessional, mantida

por particulares a serviço de

Deus 'e da Pátria. E uma la

mentável deturpação dos fa

tos falar de agressão, ata

que, crime contra a escola

pública, garantida pela Cons- Malri:: Voto cio Pálrla, 338 • Pórto "1.....-

tltuição e também no projeto L filiai: Voluntários, lia . Pelota. J
atualmente em discussão, f ,'1
com enormes vantagens,

SOALHO
IRMÃOS BITENCOURT
(A I S 8 A O A R 6 f O N E UO 2

","liGO DEPÓSITO DAMIANI

TERRENO
V,endem_se lotes, em -loteamento

recentemente aprovado, a rua ue

sembargador pedro Silva, próxtmo
ao prédio n. 860, na praia do

r-tNSINOfIIIIII""
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAI1

E REVISTAS

• partida elétrica LOTERIA DO ;ESTADO
Pagamento de Prêmios

A Administração da Loteria do Estado pagou os S6.

guin prêmios maiores: Quinhentos mil cruzçiros ao sr. Al

do de Deus Marchiori, residente em Apucarana, bilhete

590� de 27 de novemb]:"o p.p.; Quinhentos mil c�uzeiros ao

sr. Manoel Espindola, residente em Jaraguá do Sul, bilhe

te 1024, de 22 de janeiro p.p.; Cinco décimos do bilhete

4077, premiados com Quinhentos mil cruzeiros, extração de

29 de janeiro p.p. ao sr. Ernani dos Santos, de Laguna;
Cinco décimos do bilhete 3429 com Quinhentos mil cruzei

ros ao sr. Alcides Francis. da Silva, extração de 5 de feve

reiro p.p.; Um décimo do bilhete 3429, premiado com Qui
nhentos mil cruzeiros, ao sr.· Antonio Pereira Silva, resi.

dente em Florianópolis, extração do dia 5 de fevereiro p.p.

• com cabina e

tomada de fôrça
• tipo de esteiras
revolucionário
sém elos e buchlllo;.

DistribUIdores: ..

�.r � , '"' ,', v

..

,ê:'TORRES S.A:.
" '" .', ,'" .

.�... '
'

::. �
.
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VIAJE MEL.HOR

PARA ITAJAÍ JOINVILLE· CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TlP O

SUPER-PULLMAN
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2a - 4a E 6a

POLTRONAS RECLINAVFIS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS o I R E T A B

PARTIDA
CHEGADA

l"LORIANO_t)OLIS
CURITIBA

RAPIOIt SUL· BRASILEIRO LTDA.

VIAGENS t-"()M ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
AGENCIA FLORIANOPOLIS - R'UA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILV1!iIRA - TEL.: 21'72

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se. Tratar à
rua Bulcão Viana 49

·�iiidt�àifõr-Prõiissíõõai!
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DR. HENRIQUE PRISCO DR. HOloDEM,AR
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ª Para
;;

�Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

I
�
� apetrechos de cozinha,
� E todos os demais mistéres domésticos,
::

� prefira o

I "Sabão de Jo invil!e
"

�

5
;;

� �".MWIllJlllIii@. ....0 "'WfiE

EM PÓ = fatuidade de Dir'eifo de Santa Calarina .

I �_�_ LAVA MELHOR 1==_ o Prof. João D�Vl� F�"!.'! �i!a, Diretor da Facul-
dade de Direito de Santa Catarina, convida os senhores

II LIMPA COM MAIS FACILIDADE i ����s���u�;�:�sd�e���re�:c���a�:ti!;r:Uea:�:!ir;:fe�
1= É MAIS ECONÔMICO §' rida dia 10 do corrente às 17 horas, pelo prof. Ivo d'Aquino,
Bww..........ullluulllullolll""""U....wru'JIWIIUURU"'...."""I1I!1I1111l11l11l1i'"lIIlInllmllllllllmllll1I11� sôbre o terna "DO CRIME MILITAR EM TEMPO DE PAZ".

\
, ,

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAG.ÃO

PARAISO

ME'DICO

Operaçõt:� - Doenças de Senho
ras - Clínica de Adultos

Curso de EspeCialização no :eoapt
tal dos Servidores do Estado.

.
(SerViço do prof. Mariano de án,
dradej , Consultas: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde das

15,30 horas em diante no consul

tório, à Rua Nunes Machado, 17,
esquina da TlradentllB - Telef.
2766. Residência - Rua Mare
ohal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.

"

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO -

- TUBERCULOSE -

Consultório - Rua Fel1p.
SChmldt, 3B - Tel. 8801.

Horário: das 14 àl 16 horu.

Residência -- Felipe Schmldt,
n.o 127.

CIRURGIA 1'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João PIRtO, 14 -

Consulta: das U; às 17 horaa, dlá
rlamente. Menel! aos sábados. Re
sidência: Bocaluva, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacio_
nal de Medicina da Unlv'\l'sldade

do Brasil

Ex-Interno por concueso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do prot.
Octávio Rodrigues Lima). Ex�
lnterno do Servlça de Clr.Ul'gla do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de

Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo método
psrco.prorüetíco

Consultório: Rua João pinto n. 10,
das 16,00 às 18.00 hor9.s. Atende
com horas marcactas. Telefone
3035 - Residência: Rua General
BlttencElurt n. 101.

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

Especialista em moléstias de Se
nhoras e vias urinárias. Cura ra_

díeal das Infecções agudas e crô
nicas. do apargtho genlto_urlnárlo
em ambos os sexos. Doenças do

aparêlbo Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 101h àl 12 e

2'h às ó horas Consult6rlo:
Rua Tiradentes. 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. Residência: Rua
Lacerda Coutinho. 13 (Chácara do

Espanba - Fone B!48.

5,4�
12,45

MIlDICO

DR. RUBI GOMES

MENDONÇA

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Residência:

Rua Gal. Bítteneourt n, 121.
Telefone: 265l.
Consultório:

Rua Felipe Schmtdt li. 87.
Esq. Álvaro de Carv&lho.
Horário:

Das 16,ílO às 18,00, diaria
mente exceto aos sábados.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

5 - Sábado (tarde)
6 - Domingo
12 - Sábado (tarde)
13 - Domingo
19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo
26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

Farmá Noturna
Farmá Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antonio
Farmácia sto. Antonio

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Ante nio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela farm. Vitória.

Rua Trajano
Rua Trajano
Praca 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

-----_.__._---".-_---------- _-----

ESTREITO
6 - Domingo
13 - Domingo
20 - Domingo
27 - Domingo

Farmácla Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

O serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.
A presente tabela não poderá ser alterada semprévia auto rlzação deste Departamento.

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

DR. NEWTON D'AVILA

FOR'RO

João s..a.

CIRURGIA GERAL MENEZES

�..;�---------_....._----

c.

MARCENEIROS E LUSTRADORES
NECESSITA A MODELAR

Doenças de Senhora. - procto
logla -. Eletricidade Médica

Consultório: Rua V�ctor Bel-
reUes n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das Ui horas em diante.
Residência: Fone. 8.423. Rua Blu
menau. n. 71.

ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado Ipela Escola de
Medicina do Rio de Janeí
ro Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atende provisóriamente
no Hospital de Caridade

Parte da menhã

"A SOBERANA" PRAÇA lá DE NOVEMBR(' - ESQUlNA

ilCA FELIPE SCHMIDT

FILiAL "A SABERANA" DISTRITO DO ESH::If.ITO - CANTO

VENDE-SE - CASA E LOTE
Vende-se uma casa de alvenaria à Rua Júlio Moura

n.O 26, com ou sem um lote ao .fundo, com frente à Ave
nida Mauro Ramos.

Tratar com José Soares Glavam, à Rua João Pinto n. 6.

DR. GUA'RACY A.
SANTOS

Cirurgião Dentista
Especialista em deliltaduras ana,

tõmicas. Horário: Das 8 às 12 hs

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·

DO EM (ONSÊRIO DE PERSIANAS
.

Casa Laudares, Ltda.

Rua Deodoro, 15 - tel, 3820

PARTICIPACÃO
,

REINALDO WENDHAUSEN e SENHORA, participam aos

parentes e pessoas de suas relações o rtascimento de sua
filha ELEONQRA, ocorrido na Maternidade Dr. Carlos

Corrêa, dia. 26 de Fevereiro de 1960.

Atende com hora marcada
<:7

Avisa sua dlstl.nta cKentela que
mudou seu consllltórlo para a rua

II
R M Â O S B II E N CO U R T

Fellpe Schmldt, n. 39-A _ Em
I
( A' S 6 A o A R O . 'O N E 1 S �.� I

frente a Padaria Carioca.
ANTIGO DfPÓS,TO o ....)�:�

_. �.

ORA. EBE B. BARROS'
CLINICA DE CRIANÇASCODSQJtórto • Reat4i.... Consulta.

A'· RereWo Lu lUA apto. , Ser;unda • 6.a.-lelra

FLORlANc)POLI8
das 15 •• 17 hora.

Tel. - ZIIU

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHlER
CUNIÇA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Eapecíalísts, em moléstias de anua e recto.
Tratamento de hemorroidas, fisiulaa, etc..

Cilrur,ria anaJ
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro 1553 _

Estreito
'

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

_FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOOR·RIS SCHWEID·SON
CIRURGIÃO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANÁ

RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS _:._ das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

Educandário Santa Calar'ina
I �-��p-re-c=i��e' �e"'-"�uas funcionarias para trabalhar na

Créche do Educandário. Paga-se o salário mínimo. São
cargos internos, devendo as funcionárias morar no esta
belecimento. Apresentar referências.

Tratar à rua Saldanha Marinho, 34 das 9 às 12 horas.

PARTI'CIPA(ÃO
,

Ariovaldo Alves Assumpção e Duartina T. Goss

Assumpção, participam aos parentes·e pessoas de
suas reíações o nascimento de seu filho MAURICIO,
ocorrido dia 29 de Fevereiro na Maternidade Carlos
Corrêa.

xxx

SINDICATO DOS (ONJABIUSTAS DE
flORIA� OUS
EDITAL

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escrltól1o: Rua João Pinto n. 18 lObO

� eletone n. 2.467 - Caixa Postal n, U

fiORARIO: Das 15 às 17 horas.

xxx

ESCRITO'RiO DE AOVOCA(IA E

PROCURADORIA

Pelo presente edital e, em cumprimento ao disposto no

artigo n.v 6 da Portaria n.? 146, de 18-10-57, ficam convo

cados os associados dêste Sindicato para as eleições da Di

retoria, Conselho Fiscal, Representantes no Conselho da

Federação e respectivos suplentes que serão realizadas no

dia 7 do corrente, em sua séde social, à rua Trajano n.? 14,
2.° andar - sala n.? 5, onde funcionará a única mesa co

letora, iniciando-se. a votação às 15 horas e encerrando-se
às 20 horas.

Somente terão direito a voto os associados que aten
derem todos os requisitos legais e estatutários, sendo con

díção para validade do pleito o comparecimento de, no mí

I nimo 2/3 dos que preencheram aqueles requisitos.
Ao se apresentarem para a votaçã-o deverão os asso

ciados, e�ibir documento hábil de identificação.
Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os as

sociados se dirigir à Séde do Sindicato, ou à "Organizações
Mercúrio, à rua Ten. Silveira n.? 24 - Sobrado - fone 2016.

.

Florianópolis, 3 de março de 1960.
Eloy João Lasso - Presidente

ESCOLA SAt�TA CATARINA
CURSO PRIMARIO (Só PARA MENINOS)

DIRIGIDO PELAS FREIRAS FRANCISCANAS,
RUA VITOR KONDER, 4 (antiga rua Blumenau)

Assistência dos Advogados:
Dr. ANTONIO GRILLO Dr, EMANOEL CAMPOS
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MÁRCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658
----------------------------------------------

Lavagem e limpeza de louças e

"
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Nos,sos craques no mercado
.

brasileiro
Paraná. e Rio Grande do Sul, em busca de nossos melhores jogadores

Aplausos ao Marcílio 'Dias -- Outras Notas:
Internacional, e Cruzeiro, foram capital? Acr�ditamos que não uL

os clubes que se Interessaram de tr9passaria a importância de Cr$

Gainete. Idésio, Zilton, Galego,

I
selecionado do interior. aumen; imediato pelo concurso de alguns 2. (:00,00. Está explicado tudo.

Bracinho e Ivo '(zagueiro), foram tando ainda a cotação de nossos Jogador�s. O Botafogo do Rio de T·od_avia, se o paula Ramos de.

os mais vízados Depois, enfrenta. representantes em vista dos dois Janeiro, inclusive, enviou a ésta sejasse jogar tôda a semana sería

mos os gaúchos, formados por um
I tríunros, conquistados. Grêmio, capital e a Juiz de Fóra, o assts, bem mais fácil. O conjunto trio

tsnte técnico M;arinho, para pu. color têm "cobras", que se eons.

desse analisar as qualidades de tituem em atração. A está o se.

nossos jogadores. Também, a grêdo. porque então vender. os

equipe do santos tratou de enviar seus jogadores se são êles que

Notadamente, depois da faça. pelos diversos clubes, através de da representação catarinense. p·ri.
nha de nosso selecíonado no cer, "olheiros" que foram especia-lmen. meiramente foi o futebol parana.

tame brasileiro de futebol, nossos te às praças esportívas para ob. ense quem voltou' suas vistas para

craques passaram a ser observados servarem detidamente os atlétas o "assod,iacton" barriga verde,

Também o Botafogo do Rio observo u
"calarinas"es

soltar seus

cotejo 'em si foi monotono, deíxan, dades técnicas, aparecendo os atle

do de apresentar jogadas tão da ticanos com leve superíorídade no

certame de âmbito nacional com
, jogadores, pois ninguém desconhe

_
o titulo ficando de posse dos pau.

I História· �o�1 Torneiollníao LeYanta�o ��!o. AfAI' ::;:��o�:���:�:��I�������[ª�1:��
Relaca""o d J

T

Q d J
·

A I
-

d I
�.

o ( OtN I
propostas, com o fito de conquís-, ves, seus grandes cartazes. Infe..

.
OS ogos - ua ros -- DiZeS - re açao o ornelo - raque - u ras o as tal'. os nossos jogadores. Os nomes l1zIIiente, de nossa parte, cabe re-

Dentro d� um Clima disciplinar 3011, Ceará, Nizeta, L�zaro e Je.

I
lego, Rato, Aliatar e Ney. Alair César para o Bocaiuva e Fausto ra o final ,do cotejo.

de Galego, Bracinho, Gainéte e gtstrár que os mentores do trico•.

excelente foi disputado, na tarde ilÚS _ paula Ramos: waldir, Ma. para o Atlético e Zé 'Gal,ego para Newton foram os encarregados da Foi seu autor o meia Vadinho, Idésio, são os mais ventilados. 101' da estrêla solitária, pensando

de domingo no estádio da Rua n091 e E'dio; J. Martins, Andetá. o Tamandaré, foram os cobrado. cobrança das penalidades que golpeando um centro, de cabeça.
Fala.se também que Nélinho em facilitar a carreira de seus

Bocaiuva, o Torneio Início relatí, e Lolá; Jóquinha, Laurv. J. Ba- res das penas máximas. Ernani apontaria o clube que continua. Na. cobrança de penalidades, o
aguarda data para efetuar testes melhores craques, estão pecando

vo a temporada de 1960, dele par. tista, Valdo e Zacki. Juiz: Salva_ Silva foi o arbitro, cumprindo a. ria na disputa. venceu o Bocaiu. Avai triunfou, por 3x2. ClaUdio
no Botafogo e Nilson, passage:n Estão sendo "contrabandistas" de

ticipando os sete clubes, íntegran , dor Lemos com bom trabalho, a1.1. tuação correta, auxtnado por Vir. va por 2IxO, tendo Fausto desper , para o ,A�vai .� Alair para o Atléti. para ·treinar no Internacional. Trl n-osso futebol, Espelhamo.nos no

tes da divisão de honra. Eis em xtlíado por Enio pessoa e V!rg!Jlo I gilio�e Enio p.essôa. Classificad,o diçado tôdas as penalidades, ati. co, foram os batedores dos penaL
lha espera voltar a se exercitar no Marcilio Dias. Tôdos querem o.

tóPicos, as pelejas disputadas. Jorge. o ,A'tlétlco. rando para fóra. tis. O Avat jogou com o mesmo
Santos Futebol Clube, e Zito de seu excelente comandante Idésio.

PAULA RAMOS x BOCAIUVA --GUARANI x AVAl Quadros: Bocaiuva com a mes- conjunto enquanto o Atlético a.
!tajai que treinou e "abafou" en., Mas além, o negócio é a base do

Abrindo o torn-eio tivemos o co. ATLE'TICO x TAMANDARE' pré110 destituido de técnica mas ma constituição com que desclas., presentou.se apenas com uma
tre os estrelados portoalegrenses, VALE QUANTO PESA. Quínhen�

tejo entre paula Ramos x Boca. O segundo cotejo colocou freno h íríc u: P 1 R b t·t
. -

t d V i
sendo provável a sua contratação. tos mil cruzeros custa Ide'sl'o pa.,

-lue c egou a agradar o regular Sl 1 o o au a amos. su s 1 UlÇaO, en ran o an o no

luva. Esperava.se que o lider do te a frente as esguadras do Atléti Púb11co, pois houve tramas bem FIgUeirense: Tatú, Osni, Trilha lugar de Tito. Classificado o Aval. Aconteoe, porém, que o nível ra qualquer clube. E' exagero do

estadual, se apresentasse comple co ,e do Tamandaré Cotejo bas i d BOCAIUVA x AVAl
do futebol de Santa Catarina a· clube Itajaíense j Absolutamente.

.

. _ m-gan zadas a parte de avaíanos e Walmor; Aniel .e Fausto New-
to, mas tal não se verificou. O tante disputado, mas sem qual

í

,

e b
.

1dtO Bocal'uva elírníriando o Fi.
travessa bôa fase. Assim sendo, Apenas os marclllstas querem que

ugrmos, prova ecen o nes a ton; Wilson, Oládio, Fernando,
t ld d
., guetrsnse e o Ava.l· desclasstrtcan.,

resta.nos tão somente conservar o craque permaneça em sua

opor uni a e, a maior categona Julinho e pereréca. Classificado o �

dos azurras. 1.0 tempo: Aval 1xO Bocaiuva. Gerson Demaria fof o do 'o Atl�tico, colocaram-se -em
ésta fase, na esperança de melho_ equipe. Sabem que Idésio é carta·z

meia cancha, mas sem .

1 A i 2 G
. •

iI i d d d' t
res dias. E como podemos proce. e consequentemente garante bo'a

ma: va x' uarani 1. Tentos arbitro, com desempenho regular, pOS1ÇaO prev eg a a � lSpU ar

nivel que pUdesse ser de Guará e Amorim para o ven. pecando somente em deixar de entre si o titulo máximo do tir_
der para que isso .aconteça? Mui.. importância q1!lando o clube ,",oga

considerado
.

bom. 1: tempo: OxO
.

I
.

O
.

f d
to fácil. Não v<lndermos os joga_ E' atração. Tamb 'm o Her '11

cedor -e Vilma.r para o.s ven.cidos assinalar uma penalidade máxi. nelO. _Aval a.�endo .alar e de e Cl o

Nas disputas de penalidades má- _ Final OxO. Na cobrança de pe. Q d A um d
_

d" i -
dores de <'xpressão de nosso fu. Luz, dificultando a saída de se"

ua ros: vaI _ RUl; walmor,. ma contra o Figueirens.e. pa rao e Jogo malS v s.oso
"

xlmas, o Bocaiuva sagrou.se ven. naltis, após duas séries de 3, vi_ Claudio ,e Maurilio; Hermes c AVAl x ATLETICO e objetivo, atingira. às rêdes ado
tebol. Não d�ixando sair NélinhO, ponteiro Ga.lego, age acertada.

cedor por 2x1 após serem cobradas toriou se o Atlético por 2x1 ap's
' . Gainéte, Zilton, Idéslo, Nilson, mente. Repetimos, na·o devem '05

. .

,
o Binha; Itamar, Nelson, Amorim Inictando a série eliminatória, verSal'las por três vêzes enquanto

por quatro vêzes, 2'x,2, 3x3, 313 e ter se registrado um empate de Vad'nho G 'G
.

1 o seu antogOnl'sta Vl·sl·tava a me.
Galego. Bracinho e outros, astros

I e uara. uaram: A do; jogaram Aval e Atlético que eli. �-

2xl foram aS séries de desputas, 2x2 Quadros' AtI 'tl'CO Alaml' t d
de primeira grandeza do futebol

..o' .' � �
• Henrique, Japão ·e José; Zezinho I

minaram GuaranÍ e Tamandaré,
a e Rui, apenas uma vêz. 3x1,

cobradas mor Cesar para o Boca . , RobeIto, Acaclo e Clro; Ha_ e Carlinhos; Sadi, Vilmar, Rol. respectivamente. O Atlético logo
foi a contagem, marcando pela

catarlnense. O Paula Ramos não

e Joquinha para os praianos Clas milton e Vadinho Mil' G" I deseja impedir a Sal'da de seus C t ' .

f tbit
.

. ; aur 10, ola, dão e Osma,r. Virgllio Jorg-e fli o no inicio do cotejo conseguiu se
ordem Claudio, Claudio e Vadl_

aso con rano 'o u e o ca a·

si ficado o Bocaiuva. Quadros: Bo- pitóla, Alair ,e Tito. Tamandaré: arbitro com bôa atuacão auxilia. avantajar no marcador através de nho para o Avai ,e Nelson para o
principais craques confórme de'_ rinense também sofrerá os gol_

cniuva.: Totó� Bauga, C-esar e Ma. Dilson; Tuca e :E11svaldo; Nilton, I
do por Enio Pessoa e

-

E:nani Sil. um tento de Maurilio, após falha Bocaiuva.
claraçõ,es de seus diretores, pois pes, com a saída de seus precio.

to Grosso; Nilson e Biscoito; NeJ Helio e Miguel; Dau'miI� Zé Ga.' va. Classificado o AvaL do"arc,uelro Rui. Dai em diante' o Avai e Ilo�aiuva �presentaram.
bem! Se procederem assim esta_ sos atlétas, regredindo no cenái'io

I FIGUEIRENSE x BOCAIUViA Avai lançou_se a:> ataque a pro.
se com as mesmas cônstituições.

l'ão 'erraLldo. Isto, porqu�, se !altar nacicmal. para,.que possaIllOs COR·

No quarto .encontro, tivemos Fi cura do empate que' lhe daria fi
dos jógos anteriores. Com ess� I e�

sua equ�pe Gainéte, Nélinho, tiua·r com nossa ascenção n� se_

gueirense x Bocaiuva, luta-ndo pe. oportunidad.e de prosseguir no tor_ vitória o .A'vai conquistou o titu.
Zllton, alem de perder o seu tor do futp'bol< que êste ano nos

poderio, terá outro fator contra deu imensas al,egrias, devemos tão

agrado do público. dominio da

Na primeira etapa foi r.egistra.1 atingir um

do. um empate de OxO. Final: OxO

\

Do:ningo pela manhã, teve pros
I

seguimento o campeonato -estadual'

de Sharpie e Lightning, na baia I

n�rte e sul, r,espectlvamente.
Eis as colocações dos barcos

1" classificação. Fraco o cotejo, no neio, depois da cobrança das pe.
lo máximo da temporada de 60

t
sI. A falta de "cobras" no time. s' mente i di

.

setor técnico, todavia salvou_se o nalidades máximas. Mas, o Atlé.. enquan o o Bocaiuva, ficou de o mpe r que nossos cra.

embate peb entusiasmo dos jo. tic:> 'jogava firme na defesa .e as posse do titulo de vice campeão.
Um clube para conseguir bôas 1'en ques sejam conquistados por aluo

F· 'b·t das, terá forçosamente que apre_ bes de out" E t d V j
gadores. O Boucaiuva firme na aspirações do clube azurra ia se

01 ar 1 1'0 de partida o sr. José
-os s a os. e am vo_

. defensiva, '1ão permitiu que seu esgotando '" proporção que o
Silva com um trabalho crivado de

sentar "cartazes". Nomes consa. Cê" se pudessemos contar cOm

advel'sál'l'O c ns
.

b te p�caclos FI'acO
grados. Veja se o Tamandaré. o Gio.vani,· Juarez, Figueira', Ma·n .•

o egUlsse o seu o _ mpo transcorria. porém, o Aval
. .

\

que lh,e pudesse garantir a con. pr�curava a todo transe o empa_
O ESCRETE

Bocaiuva, o ,Avai, o Guarani, e gálvio, Vi, Agenor, Ivan, Béqui_

tinuação no Torneio em busca do te que finalmente
. conquistou

fEis como' pOdemos formar o
mesmo o Figueirense, consegulu nha e tantos outros atuando em

't
efetuar alguns jógos pelo ,interior. I diversas cidades. S'er'ia o nosso

titulo. 1.J tempo: OxO. Final: OxO. quando faltavam 13 segundós pa.
escre e do Torneio Inicio: Tltó do

Bocaluva; Banga (Bocaiuva) Cau_
porque? Falta de "vedetes" em· futebol, considerado c�mo uma

dio (Avai) e Ciro (Atlético). BiS- sua� equipes. Se tivessem uma
I
bôa força do futebol brasiLeiro.

coito (B-ocaiuva) e Fausto Nilton
eqUlpe com valores consagrados Que seleção poderosa poderiamos

(Figueirense); Itamar (Aval), �omo, � paula Ramos: então se-I formar e lógicamente contariamos

Lomey-er (Gual'ani), Oladio (Fi.
-lia fac!!. O Avai esta com um com grandes chances, nas dispu.

gueirense), Vadinho (Aval) e
compromisso a cumprir contra a tas' em que participassemos. Mas,

Guará do Avai. para craque do
er�uipe do Minerasll, de Urussan. enqua.nto o Marcílio Dias e o

Torneio escolhemos o veterano
ga e tem telegra.fado à diretoria Ferroviário tratam de dificultar a

I Banga do Bocaiuva que cumpriu.
do clube, tentando a efetivação saída de seus jogadores o paula

I excelente atuação. I
da pa!·tida. O clube de "inter Ramos, facili:ta. Mediante os fa.

_______________________ land", despista dizendo que fal' tos, o t'ricolor da praia de Fóra

Cam onaio 'Estadual �!e l�a'!I"a-o ::mé :::s. o�::e.a.l.idade ,entretan= está procurando r,egredir e cai;
U nl �Q� I

no marasmo que o persistiu desde

'Esteve reunido o Conselho Suo que alegou pouco tem�o para os Qual a renda que poderiaril ofe. 1949·59 por ter vendido Nicácio,
periol' d F d -

'

. a e eraÇaO Aquática de treinamentos, foi marcada nova 1 recer Avai e Miner.asll em nossa Ivan e Cia.

p��: :::o�banos: Ind-epente x �a�::a �:::.i:a:.e:li:�:ã:ed:p�:: :\:::ã:- �� ::;::�lnatoP:::a�i:::� II ----:I:::N::-:S:"=-A-::--::N-='--A-N--·E-O-S-:-'--D-A---C-·I-D-A--D-E------SoliCh, ex treinàdor do Flamen

I
;

.

goo, atualmente no Real Madrid, rá���n' Joaçaba: Comercial x Ope- �:;c�:::e�::a::e:s,�op::taN:ta:�o� ::tod:, nJa:i�:i�;e.n;:be::o ��::� O CONSELHO· ARBITRALfalando a imprensa, ofirmou que ,d� 27 do corrente para a reall'za ..

, .

_ deCldldo que o campeonato de
está desejoso de r,etornar à Amé· E,n Joinville: Amel'lca x Cal'. ção do certame n 'd d
1 d ,

' a Cl a e de saltos ornamentais será realizado O Conselho Arbitral da F.C.F.
l' ca o sul, podendo ser Argenti- los r u,aux Joinville na p" d .. I I .,',

, lscma o Tellls no mesmo dia, servindo como atra. atlaveS de seu presidente sr. Abel
na, paraguai ou Brasil, o país. Em Tubarão: Hercilio Luz x Club B' Vi

.

__� x Caxias I
e oa sta. por proposta do ção do certame de natação. As Capella, falando a r,eportagem afiro trado pelos clubes, principalmen_

representante do Caravana do Al', inscrições para o certamen de te ,A:vaí oe Figueirense.
-----------------------------

1.0 lugar: Astral

2.:> lugar: Tangará
3.1 lugar: Toró

4.0 lugar: Kito

Hélio p�ra a Portuguêsanil� duas provas:

SharpLe (pela manhã)
1.0 lugar: pioneiro

2.0 lugar: Gavião

3.0 lugar: Kantiki

4:0 lugar: Dunga

5.0 lugar: Argonauta

6.0 lugar: Itagiba

Leghtining (pela manhã)
1.0 luga.r: Astral

2.0 lugar: lUto

3.0 lugar: Toró

4.0 lugar: Tangará

Sharpie (a tarde)
1.0 lugar: pionell'o

2.0 lugar: pirata

3.0 lugar: Argonauta

4.0 luga.r Kantiki

5.0 lugar: Dunga

6.0 lugar: Gavião

7.0 lugar: Itagiba

Leghtining (a tarde,

---x--�

Fluminense venceu no estádio'
de Ma,racanã, na tarde de domino

go, a equipe da Ferroviária por
A Federação Catarinense de liberatório do ponteiro Hélio, a

3 x O, tentos de Wilson, Waldo e
Futebol, vem de 'receber comuni. fim de que o jogador possa assi-

d d C .,. d C"
I

Jair Francisco. A esquadra de
ca o o omerclarlO e l'lClU_

\
nar contrato com a portuguêsa

aracaquara regressou a São paulo ma, pedindo para ceder o atestado de Desportos de São Paulo.

--�x---

I
via aér�a por volta das 20 horas

ele domlngn. C'E'RTAM'E ESTADUAl.
O certame estadual de futebol,'

-�-x---

A equipe do palmeiras de Blu.
será l',ealizado na ta.de de domino

menau. estará se exercitando na
go, com a 'fÍetuação de sua pr!.

meira rodada do returno que con.
tarde de hoj.e em seu estádio, sob

tará dos seguintes cotejos:
its ordens de pimentel.

---------------------------,--------.�--------�-----------

(>
o

...

UDD DIRETO

o seu "descobridor" para vêr os
dãO ao clube, o prestigiO, indis.

nossos rapazes.
pensável para uma grande agre.

Mas, o péríodo do selecionado pas
miação? NãO, meus amigos! Os

diretor.es do paula Ramos estãos�u. passaram também os comen,

tários. Esfriou a situação sôbre o
errados. Não devem

clubes soltarem seus jogadores,

pois Só ,terão a perder,

Use também CRUZEIRO A PRAZO
INFORMAÇÕES E RESERVAS DE LUGARES
F.ELIPE SCHMIDl'õ 10. FONES 21·11 c 3700

,

ND MELHOR HORIIRID

PARTIDAS
DE F:LORIANÓPOLIS
À� 9.30 Horas

DO RIO DE JANEIRO
Às 15,30 horas

APENAS 2 HORAS DE vOO
entre Florianópolis
e Rio de Janeiro

E�C4LA�

mou que não mais Se reunirá, i)m
vista do pouco Interesse demons.

Uma viagem Répida.
Tranquila.Repousante.

Com o Esmerado Serviço
TAC -, CRUZEIRO DO SUL

natação serão encerradas no prã.
x!mo dia 1.0 de abril. GERSINO CONTUNiDIDO

O médio volante Gersino, per.. tante inchado, impossibllltando
tencente .a equipe do Avaí, conti mesmo, que se locomova normal.•

l1uará fortemente contundido, a_I mente, além de lhe causar fórtes

presentando. o joelho direito, bas., dores. '. "

Campeonato de Nalacão
Foi finalmente marcada a data

I
ção que terá 'por local a cidade de

.

de 10 de abril para a r,eallzação do j'oillv1lle na. piscina do Tênis Clu
campeonato catarinense de nata be F ôf, Vista.

Campeonato de
Waler Pólo

o campeonato catarinense de

Water_polo, seTá realizado no dia

17 de abril, provàvoelmente em

Florianópolis, na piscina da Es.
cola de Aprendizes de Marinhei. Encerramento das Inscrições

As inscrições para o campeona.to

I Manchester
catarinense serão en.

estadual que será realizado na cerradas dia primeiro de abril.

Ciclislas Calarinenses em Brasília

1'm:.

Solicitará Licenca
•

«) Presidente da
FASC.

Foi iniciado sábado pela ma_ acredita cumprir o percurso, até a

nhã, pelO jov·em José Correia de segunda quinzena de abril, quan

do éspera estar presente às sole'
nidades de inauguração da nova

capital do Brasil - B;asílla.

Lima, o "raid" cicllstico Florla�
Dentro de poucos dias, o dr. nópolis Brasilla. Falando à repor

Ary pereira Oliveira, preside_nte tagem de O Estado, afirmou que

da FASC, s<!llicitará llcença do

Seguiram os Lambrelislascargo que ocupa atualmente, a fim

de se submeter a intenso trata_ Os lambretistas que est' am blver em em arcações, Os lambretistas
mento de saúde. Ficará responden. em Florianópolis, participando do paranaenses lamenta.ram as chuvas

'do
por aquele cargo 'o sr. Luiz carnaval, regressaram na tarde de pois desejaram vêr e participar de

Osca� d� carv�lho vlce.presidentejSEixta feh'a à curit1ba., tendo .atra. perto do
..
noss.o famQso Carnava.l

da (mt'dad-e,· . "vessado os lOcais. das ,encnentes.de rua.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Virá ao Brasil o Presi�ente �a Fe�era�ão Internacional
�as �ocie�a�es �e Enlen�eiros �as Técnicas �o AutoDlovel
Deverá chegar ao Brasil, ( f

A �

d E h· F p. dna pr.óxima semana, � En- . on erenc�a o' ngen elro lear
genheíro Fernand Pícard,

•

uma das maiores expressões I Entusiasmado com os pro- nheíro Fernand Pícard ace

em engenharia automobílís- gressos da indústria automo-I deu em visitar nosso país,
tica. bilística brasileira, o enge-u devendo proferir conferên-
._-------------

NAS SEDES DO PIB E DO PS'D A SRA. EDNA LOT'
Ontem, antes de regressar ao Rio, via Curitiba, a sra. Edna

Lott, que almoçara na residência do sr. Celso Ramos, esteve em

visita às sedes do PSD e do PTB, onde foi recebida pelas res

pectivas mesas diretoras e bancadas. Em ambas as sedes foram
trocadas cordialíssimas saudações entre o ilustre visitante e os

presidentes partidários, que lhe reiteram as seguranças da vi

tória do eminente Marechal Teixeira Lott e do dr. João Goulart
no pleito de 3 de outubro.

o Ensino Com Opiniões Oestatadas,

(De Silveira Lenzi)

I. GOVERNADOR HERIBERTO HULSE

rrUNIVERSIDA:DE DE SANTA CATARINA, UMA CONQUISTA
ALTAMENTE !EXPRESSIVA PARA li CULTURA (ATA'RINENSE

o Governador Heriberto Hulse, acompanhado do Sub-Chefe da Casa Civil do
Palácio, Dr. Norberto Ungaretti, quando recebia o reporter de "O Es}ado".
Iniciando a série de entrevistas sôbre o ensino em Santa Catarina, procura

mos em primeiro lugar, conhecer o pensamento do Governador Heriberto Hulse.
Assunto de magnânimo interêsse para a comunidade catarinense, será abor

dado - como pretendemos, também por outras autoridades, professôres, pelos
homens mais ligados, diretamente, ao ensino barriga-verde,

Deixamos patente, a exclusão completa de injunções políticas nos trabalhos
que apresentaremos, pois, sàmente assim, como uma visão reta nos interêsses de
um problema importantíssimo para a cultura catarinense, se poderá pensar na
consolidação e melhorla, dos padrões do ensino.

Recebidos gentilmente pelo Governador do Estado, colhemos as respostas
abaixo, das perguntas que lhes fizemos.

- Sabendo que V. Excia. é favorável ao Govêrno Federal, para que integrem o

à criação da Universidade de Santa Cata- patrimônio da Universidade .ê
, uma vez

rina, em que termos pensa sôbre a sua concluídos os serviços, para lá se transtí
organização? ram as nossas Escolas superiores, contor-

- A Universidade de Santa Catarina, me o plano em execução, Esperamos, pois,
como se sabe, já está criada por lei esta- que próximamente tenhamos federalizada
dual, assim como estão iniciados os servi- a Universidade de Santa Catarina, o que
ços de construção da Cidade Universitária, representará uma conquista altamente
na Trindade, Esta solução, entretanto, re- expressiva para a cultura catarínense.
presentaria para o Estado um ônus enor- - Senhor Governador, como vai o

me. Foi assim que se pensou na federali- ensino em nosso Estado?
zação da Faculdade, idéia que me foi tra- - Para responder a esta pergunta,
zída, em novembro do ano passado, pelos com a qual, naturalmente, o prezado re

professores João David Ferreira Lima, pórter deseja saber a situação do ensino
João Baier Filho e Abelardo Rupp, que co- prímárío em Santa Catarina, revelarei
migo debateram longamente o assunto, que o nosso Estado ainda desfruta situa
Desde logo manifestei meu apôio à inicia- ção privilegiada entre os demais da Fede
tiva e, há pouco tempo, conversei no meu. ração, segundo nô-lo indicam as estatísti
Gabinete com os professores Henrique cas, Assim, em 1957 (de quando data o

Fontes, Roberto Lacerda, Luiz Oswaldo último levantamento que possuimos sôbre
d'Acâmpora e Roldão Consoni, diretores, a matéria), Santa Catarina acusava a

respectivamente, da Faculdade de Filoso- maior percentagem de matrícula sôbre a

fia, Faculdade de Ciências Econômicas, população, entre todos os Estados do Bra-
_

Faculdade de Farmáciá e Odontologia e sil, com 14,695, enquanto São Paulo ,e Rio
Faculdade de Medicina,. os quais �anifes- Grande do Sul, colocados imediatamente
taram a vontade de que as respectivas fa- abaixo, apresentavam 13,345 e 13,074, tes
culdades integrass�m a Universidade Fe- pectivamente. Por outro lado, o Govêrno
deral. Há poucos dias, enviei ao Rio de tem operado no setor de construção de
Janeiro, como emissário do Govêrno do prédios escolares, a fim de oferecer me

Estado, o prof. João Baier Filho que, acom- lhQr.es condições materiais para o ensino
panhando o prof. Ferreira Lima, desenvol- primário. No último Concurso de Ingresso,
veu proveitosas gestões junto aos órgãos realizado no mês de janeiro, apresenta
federais do ensino e à nossa representa- ram�se 800 professores, o que demonstra
ção no Congresso Nacional. Ê de ressaltar- o interêsse pelo exercício do magistério .em

se, aliás, a simpatia com que a idéia foi Santa Catarina. O prezado repórter, se

acolhida pelo prof. Jurandyr Lodi, diretor gundo me adiantou, pretende entrevistar
da Divisão do Ensino Superior, que, mais também o Secr,etário da Educação e Cul
uma vez, demonstrou especial interêsse tura, dr. Vital' Peluso Jr., que, então, pres
pelos problemas de Santa Catarina. Pro- tará informações mais detalhadas a res

vavelmente na segunda quinzena do mês peito das atividades do ensino primário
em curso, o sr. Presidente da RepÚblica em Santa Catarina.
receberá uma Comissão que lhl irá pedir - Poderá V, Excia. emitir considera-
a federalização da nossa Universidade. ções a respeito do projeto de Diretrizes e iiIntegrarei esta Comissão, assim como os Bases, que tramita atualmente no Senado
diretores das Faculdades, os parlamenta- Federal? Ires que representam o nosso Estado na - Não conheço na íntegra o projeto.
Câmara e no Senado e alguns catarinen- Li, apenas, na imprensa, os trechos publi-

.

ses que desfrutam altas posições na vida cados, justamente os mais importantes, I
nacional, sendo que o nosso intérprete se- aqueles que introduzem maiores altera-

'

rá D. Jaime de Barros Câmara, fato que ções na organização do nosso sistema de '\
por si só emprestará ·,especial significação ensino. O assunto é complexo, e, dada a

às gestões que iremos desenvolver na éa- sua alta signific�.ção, envolvendo, inclusiJ Ipital da RepÚblica. Quanto às obras da ve, aspectos eminentemente técnicos, me
Cidade Universitária,' já em andamento, rece ser estudado com profundeza e cau

sob a supervisão deste benemérito catari- tela. Qualquer opinião que não se cerque
nense que é o prof. Henrique Fontes, cer- daquelas condições, será apressada e su

tamente o Govêrno do Estado irá doá-las perficial.
As entrevistas serão publicadas em dias alternados. Nosso próximo contáto

será com o Professor Henrique Stodiek, da Faculdade de Direito de Santa Catarina:

pesquizador e cientista, ten
do representado a França na

Conferência Científica das
Nações Unidas. em Lake Suc
cess, em 1949. Foi presidente
da Sociedade dos Engenhei
ros do Automóvel (1956-1959)
antigo presidente do Grupo
pelo Progresso da Mecânica
Industrial, .

membro do Con
selho dos Engenheiros Civís
da França, membro do Comi
té da Sociedade dos Antigos
Alunos das Escolas Nacionais
de Engenheiros de Artes e

Oficios; membro da Comis
são Diretora do Conselho Na

um cional dos Engenheiros da
-------

França; membro da Comís-

Dr uorberlo são de Coordenação da Pes-
• 11 quiza Técnica, no Ministério

B I. I
do Comércio e Indústria; ad-

aCnmann mínístrador da União Técni-
ca do Automóvel e (ia Cyole;

Não apenas a sociedade Vice-Presidente do Instituto 1mas todo o povo joinvillense de Altos Estudos Científicos.
ficou consternado sexta feira Ê o engenheiro Fernand
última pela notícia do rale- Picard oficial da Legião de
cimento do dr. Norberto Ba- Honra, e laureado em Mecâ
chmann. O ilustre extinto nica (1950) pela Sociedade
era conhecido e estimado de de Incremento à Indústria
tôda a população, à qual Nacional da França e pela
prestava os serviços mais re- Society of Automotive Engi
levantes há muitos anos, dis- neers (1957). Conquistou, em
pensando-lhe tanto os ele- 1955, 'o prêmio George Ste
vados conhecimentos profis- phenson, conferido por "The
sionais que possuia quanto o Institution of Mechanical
zêlo e o carinho com que ge- Engíneers".
nerosamente praticava o sa

cerdócio da medicina.
Foi o dr. Norberto Bach

mann figura de relevo nos

meios científicos, culturais e

sociais de Joinville, tendo

I
também ingressado, ainda

I que efemeramente, nas ati
! vidades políticas, quando se

candidatou a Prefeito do Mu
nicípio e em outras oportu
nidades exerceu elevados car
gos públicos. Entretanto, o

que mais preocupou sua a

tenção e mais lhe demandou
energias e dedicacâo foram
os deveres da profissão mé
dica, que exerceu com espíri
to de alta generosidade, além
de grandes conhecimentos,
daí lhe advindo a estima, a

popularidade e a admiracão
que sempre cercaram o seu
nome e que se traduz nas

manifestações de grande pe
sar com que é reecbido o seu
falecimento.

em São Paulo
cias no Rio e em São Paulo.
O ilustre engenheiro fran

cês possui numerosos títulos
e laureas e hoje ocupa a pre
sidência da FISITA (Federa
ção Internacional das Socie
dades de Engenheiros das
Técnicas do Automóvel) e,
nas atividades. privadas, ocu
pou vários postos de direção
no setor de engenharia da
Renault, da qual é Diretor
de Estudos e Pesquizas, desde
Novembro de 1951.
Ê o Professor Picard

CONFERÊNCIA EMi
SÃO PAULO'

Em São Paulo, o engenhei
ro Fernand Picard proferirá
uma conferência no dia de
hoje, às 20,30 horas, no Insti
tuto de Engenharia, sob o

patrocínio da Divisão Técni
ca de Engenharia Automobi
lística daquela entidade ,e da
Willys-Renault. A conferên
cia terá como tema: "Aspéc
tos da renovacão da Indús
tria Automobilística".

Comité Estadual Do MoYimento Nacio
nalista lofi-Jango Instalado Oficiais
mente Em f;orianópol�s (om A Pre
sença � Ednm loU.

Domingo último, após a peixada que lhe foi ofe
recida pelos partidos políticos no Coqueiros Praia
Club, a comitiva Edna Lott compareceu ao Clube dos
Comerciários, onde era aguardada por estudantes,
dirigentes sindicais, políticos, parlamentares, traba
lhadores e inúmeros aficionados das candidaturas
nacionalistas lançadas pela coligação PSD-PTB.

Credenciado pela Executiva Nacional do Movi
mento, o Sr. Joaquim Inácio Cardoso, integrante da
Comitiva, indicou os nomes do CeI. Costa Lino, co

mandante do 14.° B. C., do Sr. Bahiense de Mello e
do acadêmico José Matusalém Comelli para consti
tuírem a direção do Comité Estadual que foi então
oficialmente instalado, recebendo a adesão dos pre
sentes e de outros comités espontâneos já organiza
dos em Florianópolis. Além dos membros da comiti
va, fizeram .uso da palavra vários líderes sindicais e

estudantis, tendo-se estabelecido proveitoso debate
sôbre os principais temas da atualidade nacional
com a participação dos parlamentares presentes, O
Comité ora formado iniciará suas atividades imedia
tamente, já possuindo mesmo sua sede na Rua Con-
selheiro Mafra, 33, 1.0 andar.

'

D'E'MONSIRACÃO AVIATÓRIA
•

Conforme vem fazendo em ções das qualidades de vôo
outros Estados, o ex-capitão I

do novo avião "Super Aéro",

I
da RA,F., Comandante An- çie fabricação tchecoeslovaca
�onin .Zininski, parti(Jipa�te onde vem sendo produzid�
do ultimo conflIto mundIal pelas organizacões SKODA
rmde pilotou os famosos nome famoso

-

da mecânic�
"Spitfires", levará a efeito mundial.
nesta Cidade, demonstracões Dadas as "performances"
aviatórias.

-

o "Super-Aéro", tornou-se
Procurará, o Comandante o veículo ideal para o trans-

Zininski, fazer demonstra- porte aéreo. rápido, de até
quatro passageiros, com uti
lização de pistas curtas. Do
tado de dois motores de 105
HP, cada um, desenvolve de
260 km/h, em vôo cruzeiro
com o consumo mínimo d�
50 litros por hora, nos dois
motores.

vários Estados do Brasil já
adquiriram o "Super-Aéro"
i.ncluindo-se várias unidade�
para o Estado do Paraná
Goiás e Paraiba. Êstes doi�
ultimas Estados inauguraram
agora o transporte aéreo ofi
cial, estando o Estado do Pa
raná, há vários anos dotado
de um Departamento de Ae
ronáutica, que presta inesti
máveis servicos ao Estado.
Para uma-visita à nova

unid�de estão sendo convi
dadas as autoridades do Es
tado e do Município, os com

ponentes das classes produ
toras. a Impr,�nsa e os inte
grantes da família aviatória
da Cidade.

_

Maiores informações pode
rao ser prestadas pelo Senhor
Jap,y Fernandes, à rua Tra
jano 19, ou pelo telefone "

2130.

"Fidel Fêz Grandes Obras E Comeleu
Grandes' Erros"

BUENOS AIRES, 7 (U.P.I.) ! disse que seu partido contí
- "Fidel Castro empreendeu nuava sendo prejudicado pe
grandes tarefas mas tambem la atitude do socíalismo fran
cometeu grandes erros" de- cês com relação ao problema
clarou em Buenos Aires, o sr. de Suez e da Argelia.
Morgan Philips, do Partido Expressou tambem que a

'I'rabalhísta Britanico e seu Espanha não deve ingressar
representante ante a Inter- na OTAN, por não pertencer
nacional Socialista, numa ao mundo livre segundo dls-
entrevista coletiva. se.

'

O sr. Phílíps, que se encon- SOCIALISMO' ARGENTINO
tra na Argentina, conside-
rando a situação do Partido Quanto à divisão do Parti
Socialista que se dividiu em do Socialista Argentino, o sr.
duas frações antagonícas, Phílips não quis se pronun
declarou que suas opiniões ciar, acentuando, entretanto,
sôbre Fidel Castro eram "pu- que num caso que apresenta
ramente pessoais", mas que, certa semelhança, o do Par
se bem que o regime castrís- tido Socialista Japonês, admi
ta tenha incorrido em atos tíu-se as suas frações na In
"desagradaveis", deve-se-lhe ternacíonal socialista.
conceder "toda a ajuda que O socialismo argentino está
possamos na esperança de dividido numa tração de es

que possa servir às necessí- querda, que busca a compre
dades do povo dentro do má- ensão e a aproximacão com
xímo de liberdade". setores peronistas

-

e uma
Na mesma entrevista co-I fração direitista que

-

contí
letiva, o sr. Morgan Philips nua antiperonista.

Florianópolis, Terça-feira, 8 de Março de 1960

Senhora Edna LOTT
Exma. SENHORA:
V. Excia. foi bem vinda a esta terra de soldados,

na propaçaruia da candidatura de um outro soldado,
que é o seu eminente pai.

A terra de Guilherme Xavier de Souza, Batoví,
Fernando Machado, Lauro Muller, Felipe Schmidt -

para só citar pequeno grupo do passado - não póde,
Exma. Senhora, faltar a esta Convocação Geral, que
não é dos Partidos, mas da Pátria. É a· revista marcial
que o Brasil responde, através dos quadros civís.

As Mânes desses soldados, que escreveram. a his
tória e comandaram soldados do Brasil, nas guerras
Cisplatinas; no Paraguai; em ttororõ; na Revolução
de 93 na Lapa, não [attarão à classe nesse chamado
cívico de maior responsabilidade, por certo, para o Ma
rechal, que a simples revista diuturna: do quartel.

V. Exa. senhora Edna Lott. fez bem v'ir a esta ter
ra, também berço duma "mulher soldado" - Anita
Garibaldi - símbolo de duas pátrias. Porque, aqui Ex
ma. sra; também mora o civismo dum povo enobrecido
na çuerra como na paz, tendo como poda bandeira das
hostes o paisano, Nerêú Ramos, que o Brasil e Santa
Catarina perâeram, num chamado ex-abruto da Jus

tiça Divina, Justiça de que na terra também [ôra êle
campeão.

Outrossim, senhora Etina Lott, não temos dúvida
que, estará presente ao seu chamado, a mulher cata
rinense, no apoio irrestrito ao seu ilustre 1Jai,' nos co

mícios de salão como de praça pública.
A percorrida pelo Brasil que V. Bxa. pem. fazendo

é, não temos dúvida, a chamada seniimetita; da vo�
do sangue, que muito enobrece a filha, na exaltacão

.

dos méritos 1:l0 p.ai.
'

Na reooaâa pai; Santa Catarina, Exma. Sra. fale
a cada povo da SU'i historia, dos fatores economicos,
do seu meio e dizei· 'he que também u'« mulher como

Anita, na pregação c, � ideais, procura contacto nas

massas, em pTól da grandeza do Brasil. Não faça, Exma.
sra., promessas vãs no nome paterno, mas afirme
c?m (� mes_ma enfibratura do seu ancestral, que no Bra
sil nao ha lugar para escravos, nem, tão pouco para
auentureiros, Em Laguna, fala de Rafael Pinto Ban
âeira, integrador da "Terra de Ninguém", ao Brasil
Colonia, de Anita Garibaldi; n.e Almirante Lamego (2,0
Barão da Laguna) ou do B, 'ladeiro modernamente
C?eneral de Brigada Jeronymo Coelho, fundador da
zmprensa catari;tense. Em S. José do Continente, não
esqueça os �avzer de Souza, Silva Ramos, Vieira da
Rosa � Xa_vzer da Camara (com um caraeat expoente)
�odos irmaos de [artia do seu integerrimo pai. Em La
tes rememore C01'1'eza Pinto com a imiçraçãc paulista
da s.a Comarca; faça menção em Joinville, Blurnenau,
Brusque, aos contingentes germânicos expontanea
mente lutando nos Campos do Paraguai e lembre o

a:-tezanato de ont�m transformado em riqueza na

cional;
_

em Tubarao, Cresciuma, Araranguá, exalte a

proâução da ulha negra, que movimenta as tornaihas
hiantes de Volta Redonda.

1'!0 ex-Cont�s�ado, se quizer, Exma, Sra. fale do
M_ovzmento ,Fanatzco, da cultura do trigo, da coloniza-
çao expontanea e proçresso rápido da região. I

Dado o espirito de observação de V. Bx«. assesso
rada pela capacidade e cultura de companheiros re

nomados, V. Exa. póde, desde logo, antever e contar
c�TtO, com o brilho da vitória na leçeruiaria terra bar-
riaa-oerâe.

.

V. Excia. póde ainda - mau grado o estrabismo
aâoerso -:- afirmar ao Marechal, seu pai, que em San
ta Catarina Loit, será esmagadoramente o Marechal
da VitóTia.

RODRIGO D'ALMEIDA
--------------------------�--------

Meu velho amigo Waldo Costa, de Lajes, escre
ve-me para contar-me que outros seus amigos da
quela cidade, militantes na UDN, negam que'o sr,
Bornhausen haja prometido pavimentar nossas

principais estradas.
E quer saber se houve mesmo a promessa.
HOUVE. Depois que deu neca de pavimentação,

o prometedor negou a promessa. Só, só!
:,:: * *

Já o sr. Fernando da Cruz Costa, "de tanto ouvir
falaT", quer saber se dá para êle descer a estrada do
Rio do Rastro com seu FNM - de 15 toneladas de
madeira.

Experimente! E depois me conte .. ,

* :;: *

Sôbre o triste episódio a curiosidade quis saber:
- Mas, afinal por que se suicidou?
- Estava mais desencantado da vida do que a

UDN do Jânio!
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